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بــات مــن الســهل جــداً فــي اآلونــة األخيــرة أن تلتقــط عيــن 
المراقــب للوضــع فــي أفغانســتان مشــاهد تســاقط  المديريات 
الواحــدة تلــو األخــرى فــي أيــدي أبنــاء األرض - مجاهــدي 
اإلمــارة اإلســالمية - بشــكل متســارع وخــالل فتــرات وجيزة 
ال تتجــاوز -فــي معظمهــا- الشــهر أو البضعــة أشــهر. ومــن 
المفارقــة العجيبــة أن هــذا يحــدث بالتزامــن مــع حلــول الذكــرى الســنوية الخامســة عشــر لبــدء العــدوان األمريكــي وحلــف شــمال األطلســي 
ــى أفغانســتان اإلســالم فــي الســابع مــن أكتوبــر عــام 2001م. أي أن الذيــن جــاء االحتــالل األمريكــي قبــل خمســة عشــر عامــاً  )الناتــو( عل
إلســقاط حكومتهــم اإلســالمية العادلــة وقتلهــم وتشــريدهم وتدميــر بالدهــم، أنبتتهــم األرض وأمطرتهــم الســماء وتوّشــحتهم قمــم الجبــال ثانيــةً! 

وعــادوا -بــكل قــوة- إلــى صــدارة وســيادة المشــهد مــن جديــد.
ومــع إلقــاء هــذه الذكــرى الدمويــة البشــعة بظاللهــا علــى أفغانســتان للمــرة الخامســة عشــر، نتســاءل: مالــذي جنتــه أمريــكا أو مالعائــد الــذي 
طــال أمريــكا مــن خمســة عشــر عامــاً أمضتهــا قواتهــا -بكافــة معداتهــا العســكرية وآلياتهــا الحربيــة- فــي احتــالل بلــد فقيــر كأفغانســتان؟ وهــل 
"المهمــة" التــي جــاء مــن أجلهــا أكثــر مــن 150 ألــف جنــدي مــن 42 دولــة حــول العالــم، لــم تتحقــق بعــد فــي هــذا البلــد الُمعــدم، حتــى بعــد 

ُمضــي خمســة عشــر عامــاً مــن الحــرب الجائــرة؟
إن "المهمــة" التــي لــم تتحقــق فــي بلــد بســيط مثــل أفغانســتان، خــالل عقــد ونصــف العقــد مــن الزمــن، مــع وجــود عشــرات اآلالف مــن الجنود 

الغــزاة مــن عشــرات الــدول، لهــي "مهمــة" جديــرة بالدخــول لموســوعة غينيــس وتســجيلها كأفشــل "المهــام" وأكثرهــا إخفاقــاً حــول العالم.
وإنــه لمــن الوقاحــة الصارخــة والبجاحــة الجامحــة التــي تفــّرد بهــا ساســة أمريــكا أن يظهــر أحدهــم علــى وســائل اإلعــالم ليعلــن عــن زيــادة 
عــدد قواتهــم المحتلـّـة ألفغانســتان أو عــن تمديــد مــدة احتاللهــم للبلــد أو عــن تراجــع مزعــوم لقــوة عدوهــم )المجاهديــن( أو ليدعــو األِخيريــن 
لالنضمــام طواعيــة إلــى القطيــع الــذي يُهــّش عليــه الراعــي األمريكــي بعصــاه الغليظــة! وكأن الســنين الخمســة عشــر التــي عايشــها الشــعب 

األفغانــي دامــع المقلتيــن، ُمدّمــى الجســد، تحــت ظلــم االحتــالل األمريكــي وظالمــه وجرائمــه كانــت هــزالً أو ممازحــة عابــرة!

ــزة تصــب فــي منحييــن: األول: منحــى الحــرب  عندمــا بــدأ االحتــالل عدوانــه علــى أفغانســتان، أغــرق وســائل اإلعــالم بحملــة دعائيــة مرّك
علــى اإلســالم ومظاهــره والــذي كان يتمثـّـل آنــذاك فــي حكومــة اإلمــارة اإلســالمية، والثانــي: منحــى النفــخ فــي االحتــالل، وتصويــره علــى أنــه 
المنقــذ والمخلّــص للشــعب األفغانــي مــن كل المصائــب والمآســي التــي يعانــي منهــا. فهــل حقــق االحتــالل األمريكــي مــا كان يــرّوج لــه عبــر 

وســائل اإلعــالم آنــذاك؟ ومــا هــو الواقــع الــذي يعيشــه األفغــان اليــوم ونحــن نتخطّــى عتبــة العــام الخامــس عشــر مــن االحتــالل؟
إن رجــال اإلمــارة اإلســالمية الذيــن توّهــم االحتــالل األمريكــي أنــه نجــح فــي القضــاء عليهــم وعلــى حكومتهــم لألبــد، يســيطرون اليــوم علــى 
مســاحات واســعة مــن البــالد، شــرقها وغربهــا، شــمالها وجنوبهــا، ويديــرون شــؤون النــاس وأمورهــم الحياتيــة فيهــا. فقــد تمكــن مجاهــدو 
اإلمــارة مؤخــراً مــن الســيطرة علــى واليــة قنــدوز للمــرة الثانيــة، بعــد أن ســيطروا عليهــا للمــرة األولــى فــي ســبتمبر العــام الماضــي. وهاهــم 
ــة  ــب الوالي ــا قل ــد، أم ــة هلمن ــاحة والي ــن مس ــى %90 م ــيطرتهم عل ــي بس ــر األمريك ــرون الخنج ــي ويكس ــر البريطان ــب النم ــون مخال يقلّم
)لشــكرجاه( فمرّشــح بقــوة للســقوط فــي أيــدي المجاهديــن خــالل األيــام القليلــة القادمــة. هــذا عــدا عــن تقــدم المجاهديــن الحثيــث فــي الواليــات 

األخــرى.
وإن حدثناكــم عــن الجيــش والشــرطة األفغانيــة الذْيــن أمضــى االحتــالل عمــراً فــي تســليحهما وتجهيزهمــا وتدريبهمــا باألمــس، فقــد أصبحــا 
اليــوم عيــوٌن تُبصــر وآذاٌن تســمع لإلمــارة اإلســالمية داخــل الكيــان العميــل. أمــا الكثــرة الباقيــة منهــم فإمــا استســلموا أو انخرطــوا - قــادةً 
وجنــوداً- فــي العمــل الجهــادي ضمــن صفــوف اإلمــارة، مصطحبيــن األســلحة واآلليــات التــي كان ســلّحهم بهــا االحتــالل األمريكــي، لتنطلــق 
ــك مــن استســالم 225 عنصــراً مــن  ــى ذل ــن وأذنابهــم. وال أدّل عل ــح نحــو صــدور المحتلي ــي االتجــاه الصحي ــوم رصاصاتهــا وقذائفهــا ف الي
عناصــر الجيــش والشــرطة للمجاهديــن، يــوم األثنيــن الماضــي، ُمســلّمين 53 مدرعــة و35 ســيارة رينجــر و4 شــاحنات فــي واليتــي )هلمنــد( 
و)أروزجــان(. ويالحســرة االحتــالل األمريكــي علــى مــا أنفــق مــن مــال وعلــى مــا خســر مــن جنــود فــي عدوانــه علــى أرض األفغــان، األرض 

الصلبــة، العنيــدة، والعصيّــة علــى الغــزاة األنجــاس!
وإن حّدثناكــم عــن مشــكلتي الضعــف االقتصــادي والفقــر اللتْيــن يعانــي منهمــا الشــعب األفغانــي منــذ وقــت طويــل بســبب الحــروب المتواصلــة، 
فقــد ازدادت بشــكل ملحــوظ بعــد االحتــالل األمريكــي للبــالد، حيــث فقــدت الكثيــر مــن األَُســر األفغانيــة عائلهــا نتيجــة الستشــهاده فــي قصــف 

همجــي، أو اعتقالــه فــي ســجن وحشــي، أو تعّرضــه إلعاقــة دائمــة أفقدتــه القــدرة علــى العمــل لســد رمــق مــن يعولهــم.
والمــرأة األفغانيــة التــي اســتمات االحتــالل وأذنابــه فــي زعــم تحريرهــا والدفــاع عــن حقوقهــا، فهــي اليــوم تعيــش حالــة مــن الشــقاء والبــؤس 
بعــد أن ســلب المحتلــون منهــا حــق العيــش بســالم واطمئنــان وأمــن. فــإن هــي نَجــت مــن حمــم الدرونــز والمقاتــالت األمريكيــة، لــم تنــُج مــن 
رصاصــات يطلقهــا أحــد المحتليــن المســكونين بحــب ســفك الدمــاء، علــى عادتهــم فــي ترويــع اآلمنيــن وقتــل األبريــاء فــي المداهمــات الليليــة. 
واضطروهــا -بعــد أن كانــت تعيــش بأمــان فــي ظــل حكــم اإلمــارة اإلســالمية- إلــى تــرك منزلهــا والنــزوح إلــى مخيمــات الالجئيــن، التــي تفتقــر 
ألبســط مقّومــات الحيــاة، فــي داخــل البــالد أو خارجهــا. فحقــوق المــرأة عنــد المحتليــن تبتــدئ مــن نــزع الحجــاب، وصداقــة الرجــل، والنــزول 

إلــى مســتوى البهيميــة، وإلــى هنــا تنتهــي حقــوق المــرأة كمــا يراهــا المحتلــون.
ولقــد جعــل االحتــالل األمريكــي أفغانســتان تتصــدر دول العالــم وتحتــل المراتــب األولــى عالميــاً فــي إنتــاج المخــدرات، وفــي الفســاد الحكومــي، 
وفــي انعــدام األمــن! فأفغانســتان )المحتلــة( هــي األولــى عالميــاً فــي إنتــاج المخــدرات، والرابعــة كأثــر الــدول فســاداً حكوميــاً، والثانيــة كأقــل 
الــدول أمنــاً! ويعلــم الجميــع أن هــذه المشــاكل )إنتــاج المخــدرات، والفســاد الحكومــي، وانعــدام األمــن( لــم تكــن موجــودة إبّــان حكــم اإلمــارة 
اإلســالمية، حيــث قضــت اإلمــارة علــى المخــدرات ومنعــت زراعتهــا بأمــر واحــد فقــط مــن أميــر المؤمنيــن المــال محمــد عمــر المجاهــد رحمــه 
ــن  ــل م ــي ينتق ــكان المواطــن األفغان ــارة اإلســالمية، ف ــي ظــل اإلم ــالد طــوالً وعرضــاً ف ــّم الب ــن ع ــا أن األم ــره. كم ــع ألم ــل الجمي هللا، فامتث
مدينــة ألخــرى قريــر العيــن مطمئــن البــال، بعــد أن قضــت اإلمــارة علــى قطــاع الطــرق واللصــوص وعصابــات الخطــف. وأمــا عــن الحــكام 
والمحكوميــن تحــت حكــم اإلمــارة فليــس ثّمــة كثيــر فــرق، فالعيــن ال تــكاد تجــد فروقــاً تميّــز مســؤوالً حكوميــاً عــن مواطــن عــادي، فالعــدل 

أســاس حكــم اإلمــارة اإلســالمية. علــى العكــس تمامــاً ممــا يعيشــه المواطــن األفغانــي اليــوم فــي ظــل حكومــة لصــوص الوطــن.

أفغانستان .. 15 عامًا من االحتالل
وماذا بعد؟
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حاوره: حبيب مجاهد

الصمود تحاور القارئ محمد یوسف أحمدي
)المتحدث الرســمي باسم اإلمارة اإلسالمیة(
حــول األوضــاع الجهادیة في والیة )هلمند(

قراءنــا األعــزاء! لقــد أحــرز المجاهــدون 
ــة  ــي والي ــام ف ــذا الع ــی ه بفضــل هللا تعال
وكانــت  عظيمــة.  انتصــارات  هلمنــد 
أخبــار الفتوحــات فــي هــذه الواليــة تشــكل 
العناويــن الرئيســية فــي وســائل اإلعــالم 
لهــذه  ونتيجــة  والعالميــة.  المحليــة 
المجاهديــن مناطــق  فتــح  النتصــارات؛ 
ــدّو.  ــيطرة الع ــن س ــا م ــرة وأخرجوه كثي
تفاصيــل  )الصمــود(  قــّراء  وليعلــم 
ــوا  ــة، وليعلم ــة الراهن األوضــاع الجهادي
بعــض األمــور األخــری المرتبطــة بهــذه 
الواليــة؛ أجرينــا حــواراً مــع المتحــدث 
الرســمي لإلمــارة القــارئ محمــد يوســف 

أحمــدي، وإليكــم نــص الحــوار: 

حوار العدد

الصمــود: فــي البدایــة نرحــب بكــم علــی صفحــات مجلــة )الصمــود(، ونرجــو منكــم 
أن تقدمــوا صــورة عــن األوضــاع الجهادیــة الحالیــة فــي والیــة )هلمنــد(. 

محمــد یوســف أحمــدي: الحمــدهللا رب العالميــن، والصــالة والســالم علــی 
ســيد المرســلين إمــام المجاهديــن محمــد وعلــی آلــه وصحبــه أجمعيــن 

وبعد:
ــی،  ــت مض ــن أي وق ــن م ــد( اآلن أحس ــي )هلمن ــادي ف ــع الجه الوض
حيــث تخضــع جميــع ســاحات هــذه الواليــة لســيطرة المجاهديــن عــدا 
بعــض مراكــز المديريــات. ولعلّكــم تســمعون مــن وســائل اإلعــالم 
اعترافــات العــدّو بســيطرة المجاهديــن علــی %80 مــن مجمــوع 
أراضــي واليــة )هلمنــد( والتــي تبلــغ مســاحتها 60000 كيلومتــر 
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مربــع. إال أّن اإلحصــاءات الدقيقــة أعلــی بكثيــر ممــا يعتــرف 
ــی %90 مــن  ــن اآلن يســيطرون عل ــدّو. إّن المجاهدي ــه الع ب
ــي  ــي ينحصــر ف ــد الحكوم ــد(، والتواج ــة )هلمن ســاحات والي
ــك(  ــات )گرش ــز مديري ــي مراك ــكرگاه( وف ــة )لش ــز مدين مرك
ويتمركــز  و)گرمســير(.  و)مارجــه(  و)نــاوه(  و)نادعلــی( 
العــدّو فــي هــذه المراكــز تحــت حصــار المجاهديــن. وال يوجــد 
أي تواجــد للعــدّو فــي المناطــق الريفيــة علــی االطــالق. الريــف 
يخضــع بشــكل كامــل لســيطرة المجاهديــن. فيمكننــا القــول بــأن 
ــت  ــن أي وق ــيطرة م ــر س ــد( أكث ــي )هلمن ــن اآلن ف المجاهدي
مضــي ومعنوياتهــم أقــوی مــن أي وقــت آخــر، وهــم يواصلون 
ــورات  ــة. وإّن التط ــذه الوالي ــي ه ــم ف ــم وفتوحاته انتصاراته
األخيــرة فــي )هلمنــد( تبعــث آمــال تحريــر البلــد وتُدخــل الفــرح 

ــه.  ــد كل فــي نفــوس المجاهديــن فــي البل

تحــت فــي عملیــات العــزم الســنویة فــي 
ُ
الصمــود: فــي الســنة الماضیــة ف

)هلمنــد( معظــم المناطــق الشــمالیة مثــل )نــوزاد( و)موســی قلعــه( 
و)ســنگین( وأكثــر ســاحات مدیریتــي )كجكــي( و)گرشــك(. فماهــي 
تحــت فــي هــذا العــام فــي العملیــات العمریــة فــي والیــة 

ُ
المناطــق التــي ف

ــد(؟  )هلمن
ســيطر  الماضــي  العــام  فــي  نعــم،  أحمــدي:  یوســف  محمــد 
المجاهــدون علــی المديريــات الشــمالية، وكانــت مناطقهــا 
ــذه  ــدّو، وه ــت تحــت ســيطرة الع ــة الزال ــة واالجنوبي المركزي
المناطــق فــي الحقيقــة هــي المديريــات التــي كانــت ســيطرت 
ــات  ــالل عملي ــام 2009م خ ــي ع ــة ف ــوات األمريكي ــا الق عليه
)مخلــب  عمليــات  فــي  البريطانيــة  والقــوات  )الخنجــر( 
ــرة  ــة كبي ــذاك بدعاي ــد قامــوا آن ــون ق النمــر(، وكان األمريكيي
ــت  ــم، وكان ــائل إعالمه ــق وس ــن طري ــر( ع ــات )الخنج لعملي
خطّــة القــوات األمريكيــة أن ينطلــق آالف الجنــود األمريكييــن 
ومعهــم جنــود البحريــة األمريكيــة مــن قاعــدة )شــوراب( 
متجهيــن نحــو الجنــوب، وبعــد اجتيــاز صحــراء )سيســتانی( 
كانــوا سينقســمون إلــی ثــالث فــرق، فرقــة تتّجــه نحــو )نــاوه( 
وتتّجــه الثانيــة نحــو )گرمســير( والثالثة ســتهجم علــی مديرية 
)خانشــين(، وفــي نفــس الوقــت ســتنطلق القــوات البريطانيــة 
مــن مدينــة )لشــكرگاه( فــي عمليــة )مخلــب النمــر( وســتدخل 

ــي(. ــة )باباج ــی( ومنطق ــة )نادعل ــی مديري إل
 تلــك العمليــات فــي عــام 2009م كانــت عمليــات عمالقــة 
وكانــت قــد بــدأت فــي شــهر)يوليو( واســتمّرت عــّدة أســابيع. 
قــاوم المجاهــدون تلــك العمليــات بعمليــة )الشــبكة الفوالذيــة( 
وقتلــوا المئــات مــن جنــود العــدّو خــالل المواجهــات المســلحة 
ــا أن  ــه. وبم ــدّو ووســائل نقل ــات الع ــی دباب ــن عل ــي الكمائ وف
العــدّو كان يرتكــب الجرائــم الكبيــرة فــي حــق المدنييــن وكان 
يقصــف القــری والبيــوت فقــد اســتطاع أن يســيطر علــی معظــم 
ســاحات تلــك المديريــات الخمســة وأن يؤســس فيهــا قواعــد 
عســكرية قويــة. األمريكيــون وحلفاؤهــم أنفقــوا نفقــات باهظــة 
ــات القواعــد  ــی هــذه المناطــق، وأنشــأوا فيهــا مئ للحفــاظ عل
ــة، كمــا  ــة وأوجــدوا فيهــا المليشــيات المحلي العســكرية القوي
قامــوا بمــلء هــذه المناطــق بالجنــود المحلييــن ليحافظــوا 

عليهــا بعــد رحيلهــم عنهــا. 
كانــت خطّــة مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية فــي هــذا العــام 
ــاوه( و)گرمســير(  ــي مناطــق )ن ــدّو ف أن يكســروا شــوكة الع
مــن  يحّرروهــا  وأن  و)باباجــي(  و)نادعلــی(  و)خانشــين( 
ســيطرته. فبــدأت عمليــات فتــح هــذه المناطــق فــي هــذا العــام 
مــن مديريــة )خانشــين( التــي ســيطرعليها المجاهــدون بفضــل 
ــي  ــدّو. وف ــود الع ــل جن ــن قب ــة م ــة قليل ــد مقاوم ــی بع هللا تعال

ــی  ــيطروا عل ــی( وس ــة )نادعل ــوا مديري ــي هاجم ــوم الثان الي
معظــم مناطقهــا الريفيــة واستســلم لهــم العشــرات مــن جنــود 
العــدّو ووقــع الباقــون منهــم فــي داخــل مركــز المديريــة تحــت 
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ــث مــن شــهر أغســطس  ــوم الثال ــي الي ــن. ف حصــار المجاهدي
فُتحــت منطقــة )چــاه انجيــر( الهامــة التــي تقــع بالقــرب مــن 
مدينــة )لشــكرگاه(، وبعدهــا فــي العاشــرمن أغســطس فُتحــت 
ــن فُتحــت  ــد يومي ــن، وبع ــل المجاهدي ــن قب ــاوه( م ــة )ن مديري

ــة.  ــز المديري ــة )گرمســير( عــدا مرك ــع ســاحات مديري جمي
إّن تواجــد العــدّو اآلن فــي هــذه المديريــات ينحصــر فــي مراكز 
المديريــات وبقيــة ســاحاتها محــّررة بفضــل هللا تعالــی، وهكــذا 
ــدّو  ــا الع ــي كان ســيطر عليه ــك المناطــق الت ــع تل ــت جمي دخل
ــل  ــة وتّحم ــات الباهظ ــاق النفق ــد إنف ــنوات بع ــي س ــل ثمان قب
الخســائر الكبيــرة وإيجــاد القواعــد العســكرية والمليشــيات 
ــع  ــن. وفشــلت جمي ــت تحــت ســيطرة المجاهدي ــة، دخل المحلي

مخططــات العــدو وجهــوده فــي هــذه المناطــق.

ــة  ــكات حربی ــن اســتخدموا أســالیب وتكتی ــال إّن المجاهدی الصمــود: یق
عجبیــة وغریبــة فــي معــارك )هلمنــد(، وقــد اعتــرف العــدّو بخطــورة 
تلــك األســالیب، وكان منهــا أن اســتطاع ســتة أفــراد مــن المجاهدیــن أن 
ــی مركــز للشــرطة كان فیــه أربعــون شــرطیًا، فماهــو ســّر  یســتولوا عل

انتصــارات المجاهدیــن؟ 
هــو  المجاهديــن  انتصــارات  إّن ســّر  أحمــدي:  یوســف  محمــد 
الكاملــة  وطاعتهــم  وتقواهــم،  تعالــی،  نيّتهــم هلل  إخــالص 
للقيــادة، وهــذه األمــور كلهــا ممــا يؤهــل المجاهديــن لالنتصــار 
ــن -بفضــل  ــإّن المجاهدي ــك، ف ــی ذل ــدّو. وعــالوة عل ــی الع عل
هللا تعالــی- أصحــاب تجربــة قتاليــة عاليــة، ويســتخدمون 
ــاً  ــم أحيان ــدّو، فه ــا الع ــون به ــي يدّوخ ــة الت ــاليب الغريب األس
يســتخدمون العناصــر المزروعــة فــي صفــوف العــدّو، وفــي 
أحيــان أخــری يجعلــون جنــود العــدّو يســيؤون الظنــون بيــن 
ــدون  ــم المجاه ــد غن ــك فق ــب ذل ــی جان ــض. وإل ــم البع بعضه
األســلحة  أنــواع  مثــل  العــدّو  مــن  هاّمــة  وســائل حربيــة 

الحديثــة، والمناظيــر الليليــة وغيرهــا مــن الوســائل الحديثــة. 
ويســتخدم المجاهــدون تلــك الوســائل الحديثــة للمداهمــات 
ــی  ــون مــن القضــاء عل ــدّو، فيتمكن ــات الع ــی ثكن ــة عل الخاطف
الجنــود الموجوديــن فيهــا قبــل أن يصــدر منهــم أي رّد فعل، أو 
يُلجؤونهــم إلــی االستســالم. وهنــاك أســاليب غريبــة ومؤثــرة 
ــی  ــاظ عل ــا لدواعــي الحف ــث عنهم ــظ عــن الحدي أخــری نتحف
ســّريتها. فهــذه كلهــا هــي األســباب الماديــة والمعنويــة التــي 

ــدّو.  ــی الع ــن عل تشــكل ســّر انتصــار المجاهدي

الصمــود: كیــف تجــدون الوضــع فــي المناطــق المفتوحــة؟ وهــل تحققــت 
للنــاس فیهــا فرصــة الحیــاة اآلمنــة والعــدل واالســتقرار؟ 

ــق  ــي المناط ــق ف ــا تحق ــّم م ــم، إّن أه محمــد یوســف أحمــدي: نع
المفتوحــة بيــد مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية هــو خــالص تلــك 
ــر  ــن ش ــالم وم ــف لإلس ــد المخال ــام الفاس ــن النظ ــق م المناط
المليشــيات واألوبــاش الذيــن كانــوا ضيقــوا الخنــاق علــی 
النــاس، وكانــوا يعتــدون علــی أمــوال النــاس وأرواحهــم، 
وكانــوا يــؤذون النــاس بأنــواع األذيــة. فالنــاس فــي المناطــق 
ــی  ــم إل ــن وفرحــوا جــداً بمقدمه ــوا بالمجاهدي المفتوحــة رحبّ

ــم. مناطقه
التجربــة  لديهــا  تعالــی  بفضــل هللا  اإلســالمية  اإلمــارة  إّن 
الكافيــة فــي الحفــاظ علــی المناطــق المفتوحــة ورعايــة حقــوق 
النــاس الشــرعية والحفــاظ علــی أرواح النــاس وأموالهــم 
ــاالت  ــر مج ــي توفي ــتطاع ف ــدر المس ــعی ق ــم، وتس وأعراضه

ــة. ــات العام ــة والخدم ــم والصح التعلي

إّن المجاهديــن مكلفــون مــن قبــل القيــادة العليــا بحســن التعامل 
مــع النــاس وتوفيــر مــا يســاعدهم فــي تيســير الحيــاة الســعيدة 
لهــم ليعيشــوا فــي أمــن وراحــة تحــت رايــة اإلمارة اإلســالمية. 
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وقــد طُلِــَب مــن النــاس أيضــا أن يُخرجــوا أقرباءهــم مــن 
صفــوف اإلدارة الفاســدة، وقــد بذلــت لهــم اإلمــارة اإلســالمية 
العفــو، وهــذا مــا قــد زاد فــي تيســير ظــروف الحيــاة الســعيدة 
ــة لإلمــارة  ــد قامــت اإلدارة القضائي ــة فــي مناطقهــم. وق اآلمن
اإلســالمية بحــل قضايــا النــاس الحقوقيــة والجنائيــة المختلفــة 
وفــق أحــكام الشــريعة اإلســالمية. وهــذا كان مــن أســباب 
تقويــة تضامــن أهالــي المناطــق مــع المجاهديــن فــي جــّو مــن 

الثقــة والرضــا.

الصمــود: كیــف تجــدون الوضــع الجهــادي فــي بقیــة مناطــق البلــد؟ 
وحّبــذا لــو ذكرتــم بعــض النمــاذج لقــراء الصمــود. 

محمــد یوســف أحمــدي: إّن العمليــات الجهاديــة بفضــل هللا تعالــی 
مســتّمرة بــكل قــّوة فــي جميــع ســاحات البلــد، وقــد اســتطاع 
ــات  ــی مديري ــيطروا عل ــی أن يس ــل هللا تعال ــدون بفض المجاه
كاملــة ومناطــق واســعة فــي واليــات )بدخشــان( و)نورســتان( 
و)ننگرهــار(  و)بكتيــا(  و)بغــالن(  و)كنــدز(  و)تخــار( 
قــام  كمــا  الواليــات.  مــن  وغيرهــا  و)فــراه(  و)فاريــاب( 
المجاهــدون بتنفيــذ عمليــات استشــهادية خطيــرة قصمــت 

ــل. ــة كاب ــي العاصم ــدّو ف ــر الع ظه

ــن  ــاً يستســلمون للمجاهدي ــدّو يومي ــود الع ــن جن إّن أعــداداً م
ــة  ــل لجن ــن قِبَ ــم م ــّم دعوته ــد، وتت ــف ســاحات البل ــي مختل ف
دعــوة جنــود العــدّو فــي اإلمــارة اإلســالمية، وإّن جميــع جهود 
العــدّو إليقــاع الفرقــة واالختــالف بيــن المجاهديــن قــد بــاءت 
بالفشــل، وأصبــح صــف المجاهديــن أقــوی مــن أي وقــت آخــر. 

وإلــی جانــب الفتوحــات واالنتصــارات العســكرية، فــإن هنــاك 
مكتســبات قويــة وهامــة لإلمــارة اإلســالمية فــي مجــاالت 
التعليــم والدعــوة والعالقــات العالميــة والجهــاد اإلعالمــي 
المكتســبات  هــذه  أكســبت  وقــد  المجــاالت،  مــن  وغيرهــا 
ــل  ــي المقاب ــعب. وف ــن الش ــراً بي ــاً كبي ــالمية حب ــارة اإلس اإلم
ــد  ــا، وق ــش أســوأ أيامه ــة تعي ــة العميل ــن والدول ــإّن المحتلي ف
بلغــت االختالفــات بيــن أركانهــا إلــی ذروتهــا، وخســر جنودهــا 
ــون  ــك يترك ــن، ولذل ــة المجاهدي ــي مقاوم ــة ف ــروح القتالي ال

الســاحات الكبيــرة وينســحبون منهــا إلــی 
ــن رجســهم.  ــد م ــر البل ــز فتطه المراك

الصمــود: أعلــن األمریكیــون أنهــم ســیزیدون 
مــن عــدد جنودهــم فــي أفغانســتان، وقــد جــاؤوا 
بالمئــات منهــم إلــی والیــة )هلمنــد(، كمــا صّرحوا 
بأنهــم ســیعودون مــّرة أخــری إلــی شــّن الغــارات 
والمداهمــات اللیلیــة وإلــی اســتخدام طائــرات 
ــی األســالیب القتالیــة  B52 للقصــف الجــوي وإل
رّدكــم  هــو  فمــا  المجاهدیــن.  لضــرب  األخــری 
علــی هــذه المواقــف والتهدیــدات لألمریكییــن؟ 
ــذه  ــل ه ــم مث محمــد یوســف أحمــدي: إّن فه
ومعرفــة  األمريكيــة  االســتراتيجية 

ــة  ــرة؛ ألّن تجرب ــة كبي ــر ودراس ــی تفكي ــاج إل ــا ال يحت نتائجه
ــع،  ــن الجمي ــام أعي ــة أم ــة ماثل الخمــس عشــرة ســنة الماضي
وإن الجميــع قــد رأوا بأعينهــم أّن عشــرات اآلالف مــن القــوات 
العســكرية لمختلــف الــدول الكفريــة قــد غــزت هــذا البلــد، 
واســتخدمت أحــدث مختلــف أنــواع التقنيــة الحربيــة والقتالية، 
ولكــن بمــا أّن ثقــة شــعبنا المؤمــن كانــت فــي هللا تعالــی كبيرة، 
وإيمانهــم بــه ويقينهــم بنصــره إياهــم كان عظيمــاً، وكان أبنــاء 
هــذا الشــعب يجاهــدون علــی أمــل النصــر أو االستشــهاد، فقــد 

ــر أمامهــم.  ــل الكف ــع مل ــات جمي ــی راي أســقط هللا تعال
إّن األمريكييــن كانــوا قــد جــاؤوا بأكثــر مــن 130 ألــف جنــدي 
مســلح، ولكنهــم - مــع امتالكهــم الوســائل الحربيــة الضخمــة- 
عجــزوا عــن القضــاء علــی المجاهديــن. فــإن كان األمريكيــون 
اآلن يرفعــون تعــداد قواتهــم الموجــودة فــي أفغانســتان بمئــات 
الجنــود، فــإّن المجاهديــن مســتعّدون لمقاومتهــم بــكل جــدارة 
وأكثــر  أقــوی  اآلن  المجاهديــن  ألّن  تعالــی؛  هللا  شــاء  إّن 
ــت  ــن أي وق ــكرية م ــة والعس ــة الروحي ــن الناحي ــتعداداً م اس
ــی  ــي ســبيل هللا تعال ــرون الجهــاد واالستشــهاد ف أخــر، ويعتب
ــل  ــون بمث ــّر األمريكيي ــال ينبغــي أن يغت ــاً لهــم. ف شــرفاً عظيم
هــذه االســتراتيجيات العســكرية فــي مقاومــة شــعبنا المؤمــن 
وتخويفــه. إّن إجــراءات األمريكييــن األخيــرة لــن تزيدهــم إال 
ــن  ــرار خائبي ــم، وســيضطرون للف ــي أرواح جنوده خســائر ف

بــكل خــزي وعــار. 

الصمــود: فــي نهایــة هــذا الحــوار ماهــي رســالتكم األخیــرة إلــی قــّراء 
مجلــة )الصمــود(؟. 

محمــد یوســف أحمــدي: رســالتي للقــراء أن يســاعدوا المجاهدين، 
اإلمــارة  مواقــف  فهــم  فــي  النــاس  عامــة  يســاعدوا  وأن 
مــع  تضامنهــم  ليــزداد  لهــم،  الحقائــق  وبيــان  اإلســالمية 
المجاهديــن ويعينوهــم فــي جميــع األمــور الجهادية. ورســالتي 
ــی، وأن يشــّددوا مــن  ــوی هللا تعال ــوا بتق ــن أن يتحلّ للمجاهدي
أواصراألخــّوة والمحبــة فيمــا بينهــم، وأن يكونــوا فــي طاعــة 
ــا واألخــرة.  ــر الدني ــك خي ــي ذل ــة، وف ــادة الجهادي ــة للقي كامل

والحمدهللا رب العلمين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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لقــد توالــت الحــروب علــى بــالد األفغان 
وتتالــت مظالــم الطغــاة عليهــم، وقــد 
تجشــم األفغــان المصائــب، وتقحمــوا 
المهالــك وعانــوا مــن الويــالت تلــو 
الدمــار  مــرارة  وتجرعــوا  الويــالت، 
والمجــازر التــي تتعــرض لهــا أرضهــم 
أشــعلت  والتــي  منــذ عقــود عديــدة، 
والطغيــان  الظلــم  أنظمــة  نيرانهــا 
الســوفيتي وأمريــكا(، ممــا  )االتحــاد 
الحاجــة  أمــس  فــي  األفغــان  جعــل 

وأشــدها إلــى الســالم الحقيقــي. 
هــذه  حاجتهــم  الكفــر  ملــل  وتســتغل 
بهــم  تعبــث  حيــث  ســيئاً،  اســتغالالً 
ــم  ــد تضليله ــم، وتري وتســتخف بعقوله
وخادعــة  مــزورة  شــعارات  بترديــد 

أفغانســتان.  فــي  للســالم 

انتهــاكات وجرائــم تحــت عبــاءة 
الســام:

الجرائــم  تمــارس  أمريــكا  إن 
تحــت  أفغانســتان  فــي  واالنتهــاكات 
الثقــالن  شــهد  فقــد  الســالم،  عبــاءة 
أن بــالد األفغــان كانــت مهــداً لألمــن 
والســالم قبــل االحتــالل األمريكــي، حتى 
ــة  ــة صليبي ــكا وشــنت حمل جــاءت أمري

أفغانســتان  علــى  شرســة 
بذريعــة "إحــالل الســالم" 
وأطلقــت  المنطقــة،  فــي 
علــى قواتهــا المحتلة اســم: 
)قــوات حفــظ الســالم( زوراً 

بأمــن  وأخلّــت  وبهتانــاً، 
واســتقرار المنطقــة بأكملهــا، 

ونشــرت  الفتــن  وزرعــت 
والقتــل  والحــروب  الفوضــى 

أرجائهــا.  فــي  والدمــار 
وإن  وعمالءهــا،  أمريــكا  إن 
وســائل  فــي  يتشــدقون  كانــوا 
ــل  ــى الح ــدون عل ــالم ويؤك اإلع
أفغانســتان،  لقضيــة  الســلمي 
ــل  ــن الح ــون ع ــم يبحث إال أنه
أن  وحاشــا  الدمــوي، 
يريــدون  إنهــم  يجــدوه. 
التضحيــة بجميــع ســكان 

الســتتباب  أفغانســتان 
ــهد  ــا، وتش ــن فيه األم

ــررة  ــم المتك جرائمه
علــى  الممنهجــة 

وليســت  هــذا. 
هــذه السياســة 

يــة  مو لد ا
يــكا  مر أل

فقــط،  أفغانســتان  مقتصــرة علــى 
بــل هــي تشــن الحــروب فــي جميــع 
بذريعــة  اإلســالمي  العالــم  أنحــاء 

الســالم.  إحــالل 
ــح بــن  ــال األســتاذ /صال ولنعــم مــا ق

ــن الكنانــي: ــي ب عل

ارنا باسم السالم يسوقنا جزَّ
باسم السالم نسام كاألنعــاِم

ــار  اســتمرار النزیــف الدمــوي خی
اإلحتــال فــي المنطقــة:

فــي  بالســالم  ترغــب  ال  أمريــكا  إن 
المنطقــة ألنهــا مــا جــاءت ألجلــه، 
بــل خيارهــا هــو اســتمرار الحــرب 
فيهــا، وهــذا مــا اعتــرف بــه عــدد 
مــن أعضــاء البرلمــان والشــخصيات 
السياســية األفغانيــة فــي تصريحاتهم 
اآلونــة  فــي  اإلعــالم  لوســائل 
ــأن  ــوا: "ب ــث صرح ــرة، حي األخي
ــد الســالم وإنهــاء  ــكا ال تري أمري
الحــرب فــي أفغانســتان، بــل 
اســتمرار  هــو  خيارهــا 

فيهــا". الحــرب 
قلنــا  مــا  علــى  ويــدل 

األستاذ خليل وصيل نرید السام ...
ونرفض اإلستسام
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ســعيها بــكل اإلمكانيــات المتاحــة إلذكاء 
ــن الشــعب األفغانــي  ــة بي ــن الداخلي الفت
مــن إثــارة النعــرات الطائفيــة والعرقيــة 
والتــي قــد تــؤدي إلــى اإلنــزالق فــي 
ــدر هللا.  ــة ال ق ــات األهلي ــل الصراع وح

التاعب بمفهوم السام:
مــن مجموعــة األلفــاظ التــي حّرفــت 
"الســالم"،  لفظــة  معانيهــا  أمريــكا 
فنحــن نــرى أنهــا تتالعــب بمفهومهــا، 
موضعهــا  غيــر  فــي  تطلقهــا  فهــي 
وتريــد منهــا معنــى مغايــراً لهــا تمامــاً. 
فمعنــى لفظــة "الســالم" فــي قاموســها 
هــو: االستســالم وإلقــاء الســالح أمــام 

االحتــالل واالنصيــاع ألوامــره. 
ســفراء  أنهــم  يّدعــون  حيــن  ففــي 
ــاد المؤتمــرات  للســالم ويهتمــون بانعق
باســم الســالم هنــا وهنــاك ويــرددون 
شــعاراته، تجدهــم فــي نفــس الوقــت 
وفــي حقيقــة أمرهــم يقومــون بأعمــال 
منافيــة ومناقضــة لــه، حيــث يقصفــون 
ويدمــرون ويعذبــون وينّكلــون ويقتلون 
األطفــال والنســاء والشــيوخ بــكل حرية 
ــع  ــم ســاكت ال يحــرك ســاكناً لمن والعال

ــم الوحشــية.  ــذه الجرائ ــوع ه وق
دعــوات  توجــه  أنهــا  والعجــب 
االستســالم للمجاهديــن، بينمــا تصــّر 
علــى الحــرب وتشــعل نيرانهــا وتصــب 
مزيــداً  وترســل  عليهــا،  الزيــت 
صالحيــات  وتمنحهــم  القــوات  مــن 
القصــف والمداهمــات والمشــاركة فــي 
طالبــان.  مجاهــدي  ضــد  االشــتباكات 
ــذه  ــتها ه ــن سياس ــد م ــكا تري  إن أمري
وإلقــاء  المســؤولية،  مــن  التهــرب 
الالئمــة علــى المجاهديــن "بأنهــم ال 
يريــدون الســالم وأنهــم تســببوا بدوامــة 

الحــرب فــي أفغانســتان".

نرید السام ونرفض اإلستسام:
الســالم  نحــب  أننــا  العالــم  ليعلــم 
ــل  ونرفــض اإلستســالم أمــام عــدو احت

االحتــالل.  مــع  ســالم  فــال  بالدنــا، 
ــن.  ــع المحتلي ــة م ــة وال مداهن ال مهادن
هــذا هــو موقــف األحــرار الشــرفاء مــن 

الشــعب األفغانــي تجــاه اإلحتــالل. 
ديننــا  عــن  للدفــاع  مضطــرون  إننــا 
نقاتــل  إننــا  وأراضينــا.  وأنفســنا 

مــن يســلب منّــا حــق الحيــاة اآلمنــة 
لكريمــة.  ا

يفــرض  الــذي  الســالم  نرفــض  إننــا 
المعاديــة  الوضعيــة  القوانيــن  علينــا 

هللا.  لشــرع 
نرفــض الســالم الــذي يضيــع علينــا 
ثمــرة الجهــاد مــن تحكيــم شــرع هللا 

الشــهداء. مالييــن  آمــال  وتحقيــق 
ال  الجهاديــة  المقاومــة  أن  واعلمــوا 
عــالن.  أو  فــالن  باستســالم  تتوقــف 
ــاً! إنهــم يريــدون مــن المجاهديــن  عجب
االستســالم أمــام حكومــة فاســدة فاشــلة 

عميلــة ال تملــك مــن األمــر شــيئاً. 

ال سام في ظل االحتال:
النــاس  بعــض  خضــوع  بعــد 
المحتليــن  أمــام  واستســالمهم 
وعمالئهــم بتقديــم التنــازالت مــن جانب 
واحــد فقــط؛ اشــتدت حملــة إعالميــة 
علــى المجاهديــن بدعوتهم لالستســالم، 
لهــذه  والدعايــة  التطبيــل  وازداد 
االستســالمات تحــت مســمى الســالم. 
ــد الســالم  ــكا تري ــا أســلفنا أن أمري وكم
الــذي يتماشــى مــع مصالحهــا وأهدافهــا 
االســتعمارية المشــؤومة فــي المنطقــة.  
فعــن أي ســالم يتحدثــون وبــالد األفغــان 
تعانــي مــن وطــأة االحتــالل  الزالــت 
ــت تشــتكي  الهمجــي الوحشــي، وال زال

ــا؟ ــكا ومجازره ــم أمري ــن جرائ م
وعشــرات  يتحدثــون  ســالم  أي  عــن 
األفغانــي  الشــعب  أبنــاء  مــن  اآلالف 
وراء  يقبعــون  الزالــوا  الصادقيــن 
قضبــان ســجون االحتــالل وعمالئــه؟

أرضنــا  والزالــت  يستســلمون  كيــف 
الكفــار  أقــدام  تدنســها  الطاهــرة 
تتكبــر  أمريــكا  والزالــت  النجســة، 
وتســتعلي علينــا، والزلنــا تحــت عدوان 

غاشــم؟ صــارخ 
أمــام  المجاهــدون  يستســلم  كيــف 
األمريــكان، وبالدنــا التــزال محتلــة مــن 
ــا،  ــي جوه ــق ف ــم تحل ــم، طائراته قبله
أرضهــا،  علــى  جنودهــم  ويمــرح 
يقصفــون ويرتكبــون الجرائــم كيفمــا 

شــاءوا؟.
إن أمثــال هــذه االستســالمات تســاهم 
فــي إيجــاد المبــررات للتدخــل األجنبــي 
جــواز  وتمنحهــم  أفغانســتان،  فــي 

وليــت  واضطهادهــم.  األفغــان  قتــل 
ــزاً  شــعري كيــف صــار اإلستســالم جائ
أمــام اإلحتــالل الغربــي، بعــد أن كان 
محرمــاً ورّدة جامحــة أمــام االحتــالل 

الســوفيتي؟ 
ــة  ــم الصليبي هــل تناســى هــؤالء الجرائ
ــدون  ــتان أم يري ــي أفغانس ــة ف األمريكي
ديننــا  فــي  الدنيّــة  نعطــي  أن  منــا 

باإلستســالم؟
ــى  ــن نســاوم عل ــون، ل ــن يك ــك ل إن ذل
ســنقاوم  بــل  ومعتقداتنــا؛  ثوابتنــا 
ولــن  قيمــة،  بــكل  عنهــا  وســندافع 
نخــون دمــاء شــهداءنا الطاهــرة الزكيــة 

شــاء هللا.  إن 
فــال زالــت صرخــات الثكالــى وآهــات 
فهــل  بنــا،  تســتنجد  المســتضعفين 

نخذلهــم؟ أن  منــا  تريــدون 
و هــل مــن المعقــول أن نضــع أســلحتنا 
ــن  ــع ع ــم يرتف ــم ل ــى األرض والظل عل

ــي أفغانســتان.   ــن ف المظلومي

السام الحقیقي:
فــي  الحقيقــي  الســالم  تحقــق  إن 
بالقضــاء  مرهــون  هــو  المنطقــة 
ــة،  ــي المنطق ــرب ف ــببات الح ــى مس عل
وبتعبيــر آخــر: تحقيــق الســالم الحقيقي 
بانســحاب  مرهــون  أفغانســتان  فــي 
المحتليــن منهــا. وإن بإمــكان أمريكا أن 
تســاهم فــي إحــالل الســالم الحقيقــي في 
ــا  ــدم فيه ــام ال ــاف حم ــتان وإيق أفغانس
ــالل  ــاء احت ــك- بإنه ــد ذل ــت تري -إن كان
البــالد والكــّف عــن التدخــل فــي شــؤون 
جــدا  واضحــة  والمعادلــة  اآلخريــن. 
ــة  ــة ببداي ــي المنطق ــدأت ف ــروب ب فالح

االحتــالل وســتنتهي بنهايتــه. 
فــي  االســتمرار  أمريــكا  أرادت  وإن 
فســتكون  االســتعمارية،  سياســتها 
النتائــج كارثيــة، والمســؤولية ســتقع 
علــى عاتــق مــن تســبب بــدوران رحــى 

الحــرب فــي المنطقــة. 
فينبغــي للعالــم أن يــدرك مأســاة الشــعب 
األفغانــي، ويتركــه وشــأنه، ويكــف عــن 

التدخــل فــي شــؤونه. 
عيــب عليكــم أيهــا األقويــاء أن تدوســوا 
المنكــوب  األفغانــي  الشــعب  حــق 
ــاة  ــى حي والمضطهــد فــي الحصــول عل

آمنــة كريمــة مســتقرة.



مجلة الصمود  -  العدد 127     |     محرم 1438هـ  -  أكتوبر 2016م 8

ــن  ــي اندلعــت بي ــة الت ــك الحــروب الدامي ــن ينســی شــعبنا تل ل
التنظيمــات الجهاديــة فــي كابــل فــي الســبعينات الماضيــة. 
والبيــوت،  المبانــي  خّربــت  العشــوائية  الصراعــات  تلــك 
ــر مــن  ــر كثي ــي تشــريد وتهجي ــاء، وتســببت ف ــادت األبري وأب
مواطنــي كابــل. إن هــذه الصراعــات التــي أذاقــت جميــع 
ــی  ــار عل ــب، ع ــل الحــزن والمصائ ــي كاب األســر الســاكنين ف
جبيــن الجماعــات والتنظيمــات التــي كانــت تّدعــي الدفــاع 
عــن اإلســالم وتحريــر البلــد. هــذه الحــروب المهلكــة لألنفــس 
األفغانــي.  الجهــاد  تاريــخ  فــي  ســوداء  نقطــة  واألمــوال، 
اندلعــت هــذه الحــروب فــي جميــع الواليــات، ولكــن ثقلهــا كان 
علــی كابــل الحبيبــة. وقــد أســاءت لســمعة الجهــاد األفغانــي، 
وشــوهت تلــك االنتصــارات التــي حققناهــا إبــان الجهــاد ضــد 
المحتليــن الســوفييت. وقــد عبّــرت عنهــا الكاتبــة اإلســالمية، 
زينــب الغزالــي: بــأن الصراعــات الداخليــة فــي أفغانســتان بعــد 

االنتصــار علــی الــروس، بّدلــت حــالوة االنتصــار إلــی مــرارة. 
وقــد شــاهد بلدنــا الحبيــب أبشــع أنــواع الظلــم والتعــدي علــى 
حريــة الشــعب، مــن قبــل مليشــيات بعــض القيــادات القوميــة 
والمذهبيــة، عندمــا هاجمــت كابــل مليشــيات دوســتم، وجنــود 
ــق  ــم يب ــيعي. ل ــد الش ــعود، والحش ــيات مس ــار، ومليش حكمتي
ــي  ــت المبان ــيء. ُخّرب ــر كل ش ــا، تدم ــيء حينه ــل ش ــن كاب م
ــی  ــعب إل ــّرد الش ــدة، وُش ــرق المعب ــت الط ــامخة، وتهدم الش

ــم. ــر منه ــل كثي ــالد المجــاورة، وقُتِ الب
كنــت آنــذاك صغيــراً. ولكــن قبــل أيــام رجعــت إلــی "يوتيــوب" 
إخواننــا  مأســاة  عــن  الوثائقيــة  األفــالم  بعــض  لمشــاهدة 
ــذه  ــدی ه ــي إح ــة. ف ــاهد مؤلم ــا مش ــذاك، فرأين ــن آن الكابليي
األفــالم، عندمــا هاجمــت مليشــيات دوســتم وحكمتيــار كابــل، 
ــه  ــی يمين ــس عل ــه الجال ــع طفل ــي م ــن يبك كان أحــد المواطني
ــم  ــه ل ــل؛ ألن ــی كاب ــة عل ــا الهجم ــأن يوقف ــا ب ويتضــرع إليهم

ریاح مأساة السبعینات ..

تهب من جدید
رضوان الكابلي
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يبــق لهــم مــن الحيــاة شــيء، كان يأمــل أن يســمحوا لهــم بــأكل 
لقمــة العيــش فــي ظــل األمــن.

بعــض  بهــا  قــام  التــي  التعديــات  تلــك  ينســی شــعبنا  لــن 
أعضــاء "شــوری نظــار" -الــذي أسســه جمــع مــن قــادة 
الشــمال- علــی مواطنــي كابــل. منهــا تعديهــم علــی أهــل 
ــوا  بيــت فــي منطقــة "مكروريــان" شــرقي كابــل، حيــث دخل
ــة  ــت عفيف ــي البي ــت ف ــيء. وكان ــرقوا كل ش ــت وس ــى البي إل
ــن تبعوهــا  ــة الغاوي ــث، ولكــن الخون ــق الثال ــی الطاب لجــأت إل
ــا إال  ــا طريق ــة أمامه ــا العفيف ــم تجــد أختن ــا، فل ــوا عفته ليهتك
النافــذة المفتوحــة إلــی الشــارع. فألقــت بنفســها مــن الطابــق 
الثالــث. والقصــة بتفاصيلهــا موجــودة فــي الجرائــد والمجــالت 

ــة.  ــة الزمني ــك الحقب ــي تل ــادرة ف الص
ــد األوضــاع تدهــوراً  ــة كانــت تزي ــالد الخارجي إن تدخــالت الب
ــم يبــق أمــل إلنهــاء هــذه النزاعــات التــي أثيــرت  وتأزمــاً. ول

ألجــل المنافــع الحزبيــة والقوميــة والمذهبيــة. إثــر هــذه األزمة 
العنيفــة، لــم يبــق فــي البلــد إال مشــلول أو فقيــر ال يملــك شــيئاً 
ــل  ــالد. ســكان كاب ــت بالب ــي حلّ ــة الت لينجــو مــن هــذه المصيب
دائمــاً كانــوا فــي إيــاب وذهــاب حامليــن أمتعتهــم. فــإذا كانــت 
الهجمــة مــن الشــمال، كانــوا يلجــأون إلــی الجنــوب. وإذا 
كانــت الهجمــة مــن الغــرب كانــوا يلجــأون إلــی الشــرق. فكانت 
تطاردهــم المأســاة تلــو المأســاة، والنكبــات تلــو النكبــات. وقــد 
ــادة  أتعبــت هــذه األزمــات شــعبنا، فكانــوا يرجــون مــن هللا قي

رشــيدة تنقذهــم مــن خضــم هــذه المعــارك الداميــة.
ــة  ــة ماس ــت الحاج ــة، كان ــاع الحرج ــذه األوض ــل ه ــي مث وف
ــة.  ــات الدامي ــذه الصراع ــی ه ــي عل ــيدة تقض ــادة رش ــی قي إل
ــة والسياســة. فمــّن  ــد قواعــد األمــن والعدال وترســي فــي البل
اإلســالمية  اإلمــارة  بظهــور  األفغانــي  الشــعب  علــی  هللا 
ــر  ــد عم ــال محم ــن الم ــر المؤمني ــادة الرشــيدة ألمي تحــت القي
المجاهــد "رحمــه هللا". فجــاء نظــام اإلمــارة اإلســالمية، 
وحقــق انتصــارات مذهلــة فــي مــدة قصيــرة، وتمكــن مــن 
ــل،  ــة كاب ــالد، الســيما مدين ــاش وطهــر الب طــرد هــؤالء األوب
مــن لــوث التنظيمــات التــي تدعــي الجهــاد واإلســالم، ولكنهــا 
فــي الحقيقــة كانــت خناجــر تطعــن فــي اإلســالم. فــكان تحريــر 
مدينــة كابــل وســائر المــدن، صفحــة جديــدة فــي حيــاة ســلمية 
علــی صعيــد أفغانســتان. وقــد اســتقبل الشــعب األفغانــي رجــاالً 
ــة  ــة والرباني ــة اإليماني ــذه الحرك ــباناً ه ــاًء، شــيوخاً وش ونس
ــاء الراشــدين. ألنهــا  ــي األذهــان عصــر الخلف ــي جــددت ف الت
وطّــدت قواعــد األمــن، وطبقــت العــدل، وســاوت بيــن النــاس، 

ــن.  ــوم آخري ــی ق ــم يكــن لقــوم فضــل عل فل

واليــوم تهــّب ريــاح تلــك الصراعــات الداميــة مــن جديــد، فتری 
أماراتهــا فــي الشــارع األفغانــي. وهنالــك أيــدي أثيمــة خرقــاء 
ــد.  ــك الحــروب مــن جدي ــاء تل ــي إحي ــار وتســعی ف تضــرم الن
وبحســب اإلعــالم والخبــراء: فــإن جميــع التنظيمــات الســابقة 
ــّدوا  ــلحوا وأع ــة، تس ــل الحالي ــة كاب ــن حكوم ــهم م ــد يأس بع
أنفســهم للتصــدي للهجمــات المفترضــة للتنظيمــات المنافســة. 
وقــد نشــرت جريــدة "راه مدنيــت" مقالــة موثقــة تنبـّـئ بهــذه 
البــوادر المحتملــة. وبحســب هــذا التقريــر فــإن أتبــاع التحالــف 
الشــمالي جميعــاً قــد تســلّحوا واســتعدوا للنضــال. ومــا تدفــق 
جنــود مليشــيات الشــمال فــي ذكــری قتــل أحمــد شــاه مســعود 
فــي شــوارع كابــل وإطالقهــم النــار جــواً، إال دليــل علــی نوايــا 
خبيثــة بيــن الخونــة. وتحــركات مليشــيات دوســتم مــن الشــمال 
إلــی كابــل، لمنــع الطاجيــك مــن دفــن بقايــا حبيــب هللا كلكانــي 

فــي "شــهر آرا"، دليــٌل آخــر أيضــاً علــی ذلــك.
ــد  ــي ق ــعب األفغان ــإن الش ــرات، ف ــل والمؤش ــت الدالئ ــاً كان أي
تعــب مــن االحتــالل، ولــن يســتطيع تحمــل انــدالع حــرب أهليــة 
أخــرى. لذلــك يجــب علــی الجميــع الســعي فــي إنهــاء االحتــالل 
وتطبيــق الشــريعة اإلســالمية. لئــال نشــاهد حربــاً أهليــة أخرى 
فــي بلدنــا الحبيبــة. وليحــذر الشــعب المجاهــد مــن مكائــد 
األعــداء فــي تضخيــم القضايــا وإشــعال نــار الحــروب األهليــة. 
فــإن هنالــك فئــة تنــوي كســب المــال مــن خــالل إشــعال فتيــل 

الحــرب بيــن شــعبنا األبــي.
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بعنــوان:  مؤتمــر  بعقــد  المحتلــون  قــام 
ــالم"  ــة والس ــل التنمي ــن أج ــراكة م "الش
فــي عاصمــة االتحــاد األروبي )بروكســل(، 
ــغ  ــر بمبل ــي المؤتم ــاركون ف ــد المش وتعه
15.2 مليــار دوالر دعمــاً لنظــام كابــول 

ــل. العمي
الخارجيــة  هــذى وزيــر  المؤتمــر  وفــي 
ــدي  ــا مجاه ــري، فدع ــون كي ــي ج األمريك
ــق الســالم  ــا أســماه "طري ــى م ــان إل طالب
الســالم  أن  وأضــاف:  المشــرف"، 
مــع حكمتيــار يمكــن أن يمثــل نموذجــاً 
للمصالحــة مــع طالبــان. وقال في غطرســة 
وغــرور: أن مــا تخوضــه حركــة طالبــان، 
نــزاع ال ولــن يتــم االنتصــار بــه فــي ميــدان 
المعركــة. وقــال أن "تســوية سياســية يتــم 
ــة  ــاوض عليهــا مــع الحكومــة االفغاني التف
المعــارك  إلنهــاء  الوحيــد  الســبيل  هــي 

وضمــان اســتقرار دائــم".

وهنــا علينــا أن نقــف وقفــة تأمــل بســيطة 
وزيــر  وهذيــان  المؤتمــر  هــذا  حــول 

كيــري.  جــون  األمريكيــة  الخارجيــة 
حــول  مؤتمــرات  عــدة  أقيمــت  لقــد 
 15 الـــ  الســنوات  خــالل  أفغانســتان 
ــة  ــة بداي ــدول المحتل ــة ال ــرة، برعاي األخي
ــل  ــر بروكس ــى مؤتم ــون إل ــر ب ــن مؤتم م
ــاد  ــدف األساســي وراء انعق ــر، واله األخي

األستاذ خليل وصيل

مؤمتر بروكسل ...
وهذيان جون كريي
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ــاء  ــي وإضف ــالل األجنب ــو اســتمرار االحت ــرات ه ــذه المؤتم ه
العميلــة. الفاشــلة  الفاســدة  اإلدارة  علــى  الشــرعية 

إن هــذه المليــارات تضيــع وال يعــود نفعهــا إلــى الشــعب 
المســكين المضطهــد. والحقيقــة التــي ال يمكــن إنكارهــا هي أن 
80 بالمئــة مــن هــذه المســاعدات الدوليــة يتــم توزيعهــا علــى 
ــذخ الشــخصي  ــدر فــي الب ــة" وباقيهــا يُه "الجيــوب األمريكي
لمســؤولين أفغــان كبــار، حســبما أكــده مراقبــون أوروبيــون. 
ففــي فتــرة االحتــالل ازدادت الهــّوة بيــن األثريــاء والفقــراء في 
البــالد بنســبة كبيــرة، فبعــض النــاس أصبحــوا مــن أصحــاب 
المليــارات، بينمــا يتيــه البعــض اآلخــر فــي البحــث عــن لقمــة 
عيــش يســد بهــا جــوع أطفالــه وعائلتــه. وارتفــع معــدل 
ــروب  ــى اله ــباب إل ــع الش ــا دف ــو %50 مم ــى نح ــة إل البطال
مــن البلــد. ويعيــش %40 مــن المواطنيــن تحــت خــط الفقــر. 
ومــع أن وســائل اإلعــالم قامــت بالتطبيــل لهــذا المؤتمــر، 
وادعــت أنــه يهــدف إلــى تمكيــن األفغــان اقتصاديــاً، وأن 
هــذا الدعــم مــن شــأنه أن يســاهم فــي النهــوض باقتصــاد 

أفغانســتان، وتحســين الوضــع األمنــي فــي البــالد.
إال أن األفغــان مــن خــالل تجاربهــم الماضيــة ليســوا متفائليــن، 
فقــد  المؤتمــرات،  هــذه  أمثــال  علــى  اآلمــال  يعقــدون  وال 
ــم  ــر أوضاعه ــن تغي ــة  ل ــرات الدولي ــذه المؤتم شــاهدوا أن ه
االحتــالل  شــعارات  تخدعهــم  تعــد  ولــم  األســوأ،  إلــى  إال 
مواطــن  فهاهــو  األجــوف.  الرنانــة وضجيجهــم  وعمالئــه 
أفغانــي فــي حديــث لــه مــع "قنــاة الجزيــرة" يقــول: )ال أتوقــع 
ــرة  ــد شــاهدنا مؤتمــرات كثي شــيئاً مــن مؤتمــر بروكســل. وق
ســابقاً، وأســتغرب عندمــا أســمع وعــوداً فارغــة يطلقهــا 

المســؤولون(.
ــدون أن  ــد كان العمــالء يتباهــون بمؤتمــر بروكســل، ويري لق
يتباهــو ببعــض مــن مكتســباتهم، وظنــوا بأنهــم حمــوا واليــة 
قنــدوز مــن الســقوط ودافعــوا عــن واليــة هلمنــد وصــدوا 
تقــدم المجاهديــن الســريع. ففضحهــم هللا علــى المــأل، فمــا إن 
وصلــوا للمشــاركة فــي المؤتمــر حتــى ســقطت مدينــة قنــدوز 
بأيــدي المجاهديــن، واكتســح المجاهــدون مراكــز المديريــات 
والمناطــق الواســعة فــي مختلــف أنحــاء البلــد، وضيقــوا 

ــات.  ــى مراكــز عــدة مــن الوالي ــاق عل الخن
المحتلــة  الــدول  أبــواب  تعــودوا علــى طــرق  العمــالء  إن 
والتســول، واتخــذوا العمالــة مهنــة للحصــول علــى أكبــر قــدر 
ــاء  ــى امتصــاص دمــاء األبري ــون عل مــن المــال؛ ألنهــم يقتات
ــى  ــذه المســاعدات عل ــاق ه ــم إنف ــي. ويت ــن الشــعب األفغان م

ــن.  ــل المواطني ــز وقت ــا العزي ــر وطنن تدمي
ــة،  ــق ثابت ــي حقائ ــل ه ــة ب ــات فارغ ــرد كلم ــت مج ــا ليس إنه
ــي  ــكا ف ــم أمري ــة، جرائ ــع أفغانســتان المحتل ــم واق ــا لك يحكيه
أفغانســتان تتفاقــم بهــذه المســاعدات، آخرهــا القصــف الــذي 
اســتهدف منــزالً لحــاج فــي مديريــة آشــين بواليــة ننجرهــار، 
وأدى إلــى استشــهاد ثالثيــن فــرداً مــن المدنييــن األبريــاء 

ــه  ــبة أدائ ــاج بمناس ــي للح ــم التهان ــوا لتقدي ــد اجتمع ــوا ق كان
فريضــة الحــج وزيارتــه للحرميــن الشــريفين. وكان الــذي 
زّود طائــرات الدرونــز بإحداثيــات الموقــع هــو النظــام العميــل. 
ــون -بمســاندة عمالءهــم- بمداهمــة  ــام المحتل ــام ق ــده بأي وبع
ــة أشــقاء  ــوا أربع ــة، وقتل ــة كام ــي مديري ــن ف ــزل لمواطني من

بعض شهداء القصف الذي استهدف منزل الحاج بوالية ننجرهار
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ــاهلل. ــوة إال ب ــارد، وال حــول والق ــدم ب ب
ــراً مــن الذيــن يســارعون فــي إدانــة هجــوم  كيــف نرجــوا خي
ــة  ــون بكلم ــا ال يتفوه ــكا، بينم ــي أمري ــن ف ــاٍد للمثليي ــى ن عل
إلدانــة الجرائــم األمريكيــة بحــق الشــعب األفغانــي المقهــور، 

ــا! ــا ويشــاركون فيه ــل يباركونه ب
ــة  ــل الضريب ــعبنا الباس ــيدفع ش ــى س ــى مت ــا: إل ــؤال هن والس
غاليــة؟ إلــى متــى ســيمأل العمــالء الخونــة جيوبهــم وبطونهــم 
ــاراً( وشــعبنا  ــم ن ــم وبطونه ــأل هللا أفواهه ــدوالرات )م ــن ال م

ــر؟  ــل ويشــّرد ويهّج ــي يقتّ الغال
ــع الطاغــوت  ــة الشــراكة االســتراتيجية م ــع اتفاقي ــذ توقي فمن
ــكل  ــي، ف ــي؛ ازدادت مآســي الشــعب األفغان ــي األمريك الصليب
يــوم يتعــرض األبريــاء مــن الشــعب األفغانــي للقصــف الرهيــب 

الوحشــي مــن قبــل المحتليــن الهمجييــن. 
إننــا نعلــم أنــه قــد تواطــىء وتآمــر عــدد مــن بنــي جلدتنــا معكــم 
ولكنكــم شــمرتم لقتــل وإبــادة الشــعب األفغانــي فــي ظــل تغطيــة 

وحمايــة دوليــة تحــت ذريعــة مســاندة النظــام األفغاني.
ــم  ــل أقي ــر بروكس ــوا أن مؤتم ــم أعلن ــن أنه ــم م ــى الرغ وعل
ألجــل تقديــم الدعــم المــادي والسياســي لنظــام كابــول العميــل 
-ال الدعــم  العســكري- إال أن المحلليــن السياســيين يــرون 

ــك.  ــر ذل غي
كتــب المحلــل السياســي نظــر محمــد مطمئــن فــي منشــور 
ــد  ــذي تعه ــي ال ــى صفحــة فيســبوك: "إن الدعــم المال ــه عل ل
بــه مؤتمــر بروكســل إنمــا ُمنــح لحكومــة أفغانســتان للحــرب 
ال للســالم. وقــال: إن أشــرف غنــي وعبــدهللا عبــدهللا لــن 
يســتنكرا جرائــم أمريــكا فــي أفغانســتان. وأضــاف: فضــالً 
عــن اإلدانــة، لــن يقدمــا شــكوى إلــى األمريكييــن، ولــن 
يتجــّرءا بالتفــوه أمامهــم بكلمــات تتضمــن اإلشــارة إلــى تــورط 
األمريكييــن فــي خســائر وإصابــات للمدنييــن". وأضــاف: إن 
مؤتمــر بروكســل صــب الزيــت علــى النــار، فأمريــكا والنيتــو 
ســيدعمان الحكومــة األفغانيــة بخمســمائة مدرعــة و80000 

ــة.  ــن األســلحة الخفيف ــة م قطع
وقــال األســتاد فــاروق أعظــم فــي مؤتمــر فــي كابــول: "أيهــا 
ــل  ــدوالرات للســالم، ب ــارات ال ــك ملي ــم ال يعطي الرئيــس! العال

يمنحهــا لــك لالســتمرار فــي الحــرب". 
 

وأمــا كيــري فقــد حــاول ضــرب األخمــاس فــي األســداس، 
متناســياً كل الجرائــم األمريكيــة الهمجيــة، فألقــى بمســؤولية 
طالبــان!  علــى  أفغانســتان  فــي  والدمــار  والقتــل  الحــرب 
واعتبرهــم أنهــم البادئيــن بالحــرب، وبــّرأ أمريــكا مــن كل 

واالنتهــاكات.  الجرائــم 
المســؤول عــن  هــو  بالحــرب  البــادئ  أن  كيــري  واعتبــر 
إنهائهــا، وهــذا كالم حــق. لكــن جعلــه للطالبــان أنــم البادئيــن 
فــي الحــرب فهــذا ال يقبلــه ذو عقــل رشــيد! وال أدري هــل 
أصيــب كيــري بمــرض الزهايمــر وانهــارت ذاكرتــه، فمــا 

عــاد يــدري مــن هــو البــادئ بالحــرب؟! أم أنــه يمتهــن الكــذب 
ــأزق؟  ــن الم ــروج م ــر للخ ــول البش ــتخف بعق ويس

ولنعــرف المجــرم والبــادئ بالحــرب؛ علينــا أن نفكــر: هل احتل 
األفغــان بــالد األمريــكان؟ أم أن األمريكييــن هــم المحتلــون 
ــكا؟ أم  ــى أمري ــن األفغــان حربهــم عل ــالد األفغــان؟ هــل أعل لب

أن أمريــكا أعلنــت حربهــا علــى أفغانســتان؟ 
ــل الســالح  ــي مضطــر لحم ــال، إن الشــعب األفغان ــا المحت أيه
لصــد العــدوان األمريكــي، ومــن حقــه النضــال لتحريــر بــالده 
ــذي يســلكها  ــق ال ــة. وإن الطري ــه المغصوب واســترجاع حقوق
الشــعب األفغانــي لطريــق مشــّرف، وهــو لوحــده الكفيــل بمنــع 
تكــرار مسلســل هــذه الجرائــم. فالشــعب األفغانــي يقــارع 
أولئــك الذيــن اعتــدوا علــى أرضــه وســفكوا دمــه وعاثــوا فــي 
بــالده فســاداً، فســبيل الشــعب األفغانــي هــو النضــال للتحــرر 
واالســتقالل والدفــاع عــن الديــن واألرض والعــرض. ونحــن 
علــى يقيــن بصعوبــة هــذا الطريــق ووعورتــه لكــن هــذه 
الجرائــم المتكــررة لــن يردعهــا إال القتــال فــي ســبيل هللا ضــد 
القــوات المحتلــة وعمالئهــا. وإن الشــعب األفغانــي لــن يبــرح 
صامــداً مقارعــاً االحتــالل، وواقفــا ضــد الغــزاة والمســتعمرين 

ــم. وعمالئه
ــو  ــالل ه ــام اإلحت ــل أن االستســالم أم ــري المغف ــا كي ــم ي واعل
ــه  ــى دين ــور عل ــي غي ــه أفغان ــن يقبل ــذي ل ــوان ال ــذل واله ال
ووطنــه، فــإن االستســالم أمــام االحتــالل المعتــدي رضــى 
ــه  ــى شــعبنا المقهــور، والرضــى ب ــذي يفرضــه عل ــم ال بالظل

ــاء.  ــاح مس ــه صب ــاهلل من ــتعيذ ب ــة، ونس ــون للظلم ــو ع ه
وإن زعمتــم أيهــا المحتلــون أن هــذه المليــارات تجديكــم، 
فاعلمــوا أنكــم قــد أنفقــم خــالل عقــد ونصــف مئــات المليــارات 
ــذل  ــران وال ــة والخس ــوى الخيب ــيئاً، س ــم ش ــم تنفعك ــا ل لكنه
والهــوان، فمنــذ أن اعتــدت أمريــكا علــى أفغانســتان وانزلقــت 
فــي مســتنقعها واشــتبكت فــي الحــروب مــع الشــعب األفغانــي 
األبــي المجاهــد؛ قــارب نجمهــا األفــول، وتكبــدت خســائر 
روحيــة وماليــة كبيــرة، وتعرضــت لصفعــات اقتصاديــة قويــة، 

ــم.  ــى العال ــة ســيطرتها السياســية عل ــدأت نهاي وب
ــن مــن  ــم المحتلي ــب ســبيل االنســحاب المشــرف لجنودك فاطل
فــي  ألمريــكا  الوحيــد  المخــرج  وإن  األفغانــي.  المســتنقع 
أفغانســتان هــو إنهــاء اإلحتــالل الهمجــي الوحشــي والتخلــي 

ــدوان.  ــن الع ع

نســأل هللا تبــارك وتعالــى أن يخزي أعداء اإلســالم والمســلمين 
الشــعب األفغانــي، وأن يفضــح أعمالهــم  وخاصــة أعــداء 
وشــعاراتهم الشــيطانية، وأن يهــزم أمريــكا وعمالءهــا هزيمــة 
وينجــي  األرض  وجــه  علــى  مــن  يمحوهــم  وأن  ســاحقة، 
ــن  ــم. آمي ــة مــن شــرهم وجرائمه الشــعوب المســلمة المنكوب

ــن. ــارب العالمي ي
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ــداً الســاعة  ــر 2001م، وتحدي فــي7 أكتوب
شــنت  غرينيتــش،  بتوقيــت   16.30
ــة  ــرات العســكرية األمريكي الســفن والطائ
ــى إمــارة افغانســتان االســالمية داخــل  عل
ــارات  ــن الغ ــات م ــالث موج ــتان ث أفغانس
الطائــرات  قصفــت  حيــث  الجويــة، 
األمريكيــة المطــار، وســاد الظــالم، وبذلــك 
بــدأت الحــرب األمريكيــة علــى أفغانســتان 
ســنوٌن  مــرت  وهميــة.  مزاعــم  تحــت 
أفغانســتان،  أهــل  علــى  عشــر  خمســة 
دمــر االحتــالل فيهــا البــالد، وال زالــت 
القــوات األمريكيــة موجــودة إلــى اآلن فــي 
أفغانســتان دون مبــرر يذكــر. قفــا نبــك مــن 

ِذكــرى حبيــٍب ومنــزل.
وصمــدت  األمريكيــة،  القــوات  دخلــت 
حتــى  أكتوبــر   7 مــن  اإلمــارة  حكومــة 
13 نوفمبــر؛ أي حوالــي 37 يومــاً كاملــة 
تحــت أقســى أنــواع الضــرب بــكل الوســائل 
ألــف   15 )طائــرات، ودبابــات، وقنابــل 
رطــل، وصواريــخ، وقنابــل عنقوديــة(. 
ــالمية  ــتان اإلس ــارة أفغانس ــررت إم ــم ق ث
أن تغيــر تكتيــكات المواجهــة، فســحبت 
حــرب  وبــدأت  المــدن،  مــن  قواتهــا 
ــن  ــي م ــا خوف ــق فم ــا الغري ــات. أن العصاب

ــل. البل
 وال شــك أن الطريقــة التــي انســحبت بهــا 
ــم  ــة، فل ــت ناجح ــدن كان ــن الم ــارة م اإلم
وال  لقواتهــا،  عســكري  انهيــار  يحــدث 
ســقطت تلــك القــوات فــي األســر بــاآلالف 
ــادة الفشــل  ــة كع ــوات األمريكي ــد الق ــي ي ف
حــرب  بــدأت  ثــم  التقليــدي.  العســكري 
العصابــات، مــع تصاعدهــا كّمــاً وكيفــاً 
مــن عــام إلــى عــام. وقــد حاولــت القــوات 
األمريكيــة حســم المســألة مــراراً وتكــراراً 
ــم اســتعانت بقــوات حلــف  دون جــدوى، ث
ــد  ــت تتصاع ــة كان ــن المقاوم ــو، ولك النات

ذهب الحمار يطلب قرنين

فعاد مصلوم األذنين!
عرفان بلخي
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ــا  ــي عملياته ــذروة ف ــى ال ــت إل ــد وصل ــا ق ــتمرار، ولعله باس
ــام 2011م. ــي ع ــا ف ــي نفذته ــة الت ــة والكمي النوعي

ــالً مــن  ــدراً هائ ــإن اإلمــارة مارســت ق وفــي الوقــت نفســه، ف
ــا جعلهــا  ــر الشــعب، وهــو م ــي مــع جماهي ــاط األخالق االنضب
وتعــزل  الشــعب،  هــذا  مــن  قويــة  علــى حاضنــة  تحصــل 

العمــالء،  حكومــة 
فــي  أصبحــوا  الذيــن 
ــالء  ــعب عم ــر الش نظ
وفاقــدي  لألجنبــي 
حيــث  االحتــرام، 
حكومــة  أنهــا  ظهــر 
وأن  ديكتاتوريــة، 
دعــم  عــن  حديثهــا 
مجــرد  الديمقراطيــة 
بــل  وخــداع،  هــراء 
تتســتر  أيضــاً  إنهــا 

الفســاد. علــى 
ــا  ــخ والجغرافي والتاري
مــن  عامــالن  كانــا 
الهامــة  العوامــل 
فــي هزيمــة أمريــكا، 
يقــول:  فالتاريــخ 
أفغانســتان  إن 
هزيمــة  فــي  نجحــت 
 . ت يــا ر طو ا مبر ال ا
مــن  فــإن  وهكــذا 
تكــون  أن  المتوقــع 
األمريكيــة  الهزيمــة 
هــي  أفغانســتان  فــي 
فــي  الهبــوط  بدايــة 
األمريكــي،  المنحنــى 

هللا. شــاء  إن 
الحقيقــة  فــي  لكــن 
علــى  النصــر  ســبب 
ــان  ــو اإليم ــداء ه األع
الــذي تقــوى أســباب 
بقوتــه  النصــر 
بضعفــه.  وتضعــف 
وإن هللا وعــد عبــاده 
الذيــن ينصــرون دينــه 
وأنــه  ينصرهــم،  أن 
وناصرهــم،  وليهــم 
ال  الكافريــن  وأن 
ناصــر وال مولــى لهــم. 
الذيــن  فــإن  ولذلــك 
فــي  اإليمــان  رســخ 
قلوبهــم ال يتزلزلــون 
العــدو،  لقــاء  عنــد 
قوتــه،  بلغــت  مهمــا 
ــن  ــم متوكلي ــم بربه ــم وثقته ــوق إيمانه ــاً ف ــم إيمان ــل يزيده ب
عليــه. المؤمــن ال يخــاف أن يقــف أمــام الكثــرة مــن أعدائــه، 
فاإليمــان القــوي يرتفــع بصاحبــه إلــى قمــة التــوكل علــى هللا 
ــر  ــوا أكث ــو كان ــه، ول ــى أعدائ ــره عل ــي نص ــة ف ــى والثق تعال
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ــة،  ــى المعرك ــذي يتول ــو ال ــأن هللا ه ــه ب ــدة؛ إليمان ــدداً وع ع
وهــو الناصــر الحقيقــي، ومــا النصــر إال مــن عنــد هللا العلــي 

لعظيــم.  ا
فهــذه هــي البشــرى التــي تثلــج الصــدور المؤمنــة، وهــي 
نتيجــة الجهــاد المتواصــل والمقاومــة الباســلة للشــعب األبــي 
الباســل الــذي قــاوم أعتــى قــوة فــي العالــم، وقــد أســقط إحــدى 
االمبراطوريــات العظمــى باألمــس علــى مــرأى ومســمع العالم، 
وأرغمهــا علــى أن تجــر أذيــال خيبتهــا، ملطخــة بالخــزي 
والعــار، مخلّفــة وراءهــا آالف القتلــى مــن جيشــها فــي مقبــرة 
االمبراطوريــات. والتاريــخ يعيــد نفســه، فاليــوم جــاء دور 

ــكا وحلفائهــا.  أمري
ــي  ــر دروســاً ف ــان التت ــن األفغ ــف لقَّ ــت أحــداً ال يجهــل كي ولي
الدفــاع عــن دينهــم وعقيدتهــم، بــل كيــف هزمــوا جنكيــز خــان 
ــالل  ــاء، واحت ــفك الدم ــي س ــى ف ــد الطول ــه الي ــت ل ــذي كان ال
ــوم- االســتعمار  ــل هــذا الي ــف حطَّمــوا -قب ــالد اإلســالم. وكي ب
البريطانــي الــذي جثــم علــى أرضهــم. وأهــان المجاهــدون 
ــام 1843م  ــي ع ــة، ف ــروب متتالي ــالث ح ــي ث ــن ف البريطانيي
كتــب آنــذاك ريورنــد غريــغ أحــد قساوســة الجيــش البريطانــي 
الــذي نجــا مــن الحــرب األولــى ضمــن مجموعــة صغيــرة، كتب 
ــالً:  ــتان قائ ــي أفغانس ــة ف ــه الحربي ــن تجربت ــه ع ــي مذكرات ف
ــن  ــن الجب ــب م ــج غري ــي تتصــف بمزي ــذه الحــرب الت "إن ه
والتهــور، بــدأت لنيــل أهــداف غيــر معقولــة، ولــم تحقــق لنــا 
ســوى المعانــاة والكــوارث، ولم تــأِت بفائدة تذكــر، ال للحكومة 
ــا. إن  ــاض غماره ــذي خ ــش ال ــا، وال للجي ــت له ــي خطط الت
ــكرية".  ــة عس ــن إال هزيم ــم يك ــالد ل ــك الب ــن تل ــحابنا م انس
وعندمــا قــررت بريطانيــا اإلنســحاب فــي )1842/1/6م( وكان 
عددهــم )4( آالف بريطانــي وهنــدي ومعهــم مــن الجنــود 
ــن  ــك( - بي ــق وادي )جكدل ــون طري ــن، ســلك البريطاني التابعي
كابــل وجــالل أبــاد - فأعمــل المجاهــدون فيهــم الســيوف، حتــى 
إذا وصلــوا )جندمــك( كان قــد بقــي آخــر جنــدي مــن الجيــش 
ــر  ــد ليخب ــذي كان الناجــي الوحي ــدون( ال وهــو )الدكتــور براي

ــود اإلســالم.  ــة االصطــدام بجن قومــه مغبّ
لقــد نجحــت أفغانســتان فــي هزيمــة االمبراطوريــة البريطانيــة 
عــدة مــرات عــام 1842م، وعــام 1880م وعــام 1929م. 
وظلــت عصيــة علــى الخضــوع للتــاج البريطانــي. ثــم هزمــت 
كــه فــي النهايــة  االتحــاد الســوفييتي الســابق، وتســببت فــي تفكُّ
ــمبر  ــي 27 ديس ــتان ف ــوفييتي أفغانس ــاد الس ــزا االتح ــذ غ من
ــم انهــزم وانســحب فــي 15 فبرايــر عــام 1989م.  1979م، ث
ــي  ــة ف ــة األمريكي ــون الهزيم ــن أن تك ــن اليقي ــإن م ــذا ف وهك
أفغانســتان قــد بــدأت، وســتكون هزيمتهــا آيــة من آيــات هللا في 
أن يمــّرغ أنــف أطغــى دولــة وأكثــر متغطــرس فــي العالــم علــى 
ــون  ــال ال يملك ــدي رج ــى أي ــلمة، وعل ــة مس ــر دول أرض أفق
دبابــات وال طائــرات، وإنّمــا يملكــون عزيمــة تهــّد الجبــال 

ــماوات. ــان الّس ــا بنصــر هللا تجــاوز عن الراســيات، ويقين
نعــم! فشــلت الحــرب، وخســرت أمريــكا بــكل مــا فــي الكلمــة 
مــن معنــى، وقــد فــرت وهربــت وانســحبت بعــض قــوات 

ــاعر: ــال الش ــا ق ــالل. كم االحت

بّل السراويل من خوف ومن دهش
واستطعم الماء لما جد في الهرب!

وتزايــدت وتيــرة العمليــات االستشــهادية والهجمــات الميدانيــة 
تلــو  المديريــات والمحافظــات واحــدة  المنســقة، فســقطت 

األخــرى.
جهادنــا مســتمر، بنصــر مــن هللا، ثــم بتضحيــات عظيمــة مــن 
ــالمي،  ــم اإلس ــة الحك ــتان، وإقام ــر أفغانس ــعبنا. وإن تحري ش
ــي  ــكل أفغان ــاٍم ل ــدف س ــو ه ــة، له ــالء الخون ــبة العم ومحاس

ــر حــّي. صاحــب ضمي

َمـاُن لََك القِنَـاَعا إَِذا َكَشـَف الـزَّ
ْهـِر بَـاَعا َوَمدَّ إِلَْيـَك َصـْرُف الدَّ

ـةَ َوالتَقِْيـَها فَـالَ تَـْخَشـى الَمنِيَـّ
َوَدافِـْع َما اْستَطَـْعَت لََهـا ِدفَـاَعا

ــى الغــزو األميركــي ألفغانســتان  بعــد خمســة عشــر عامــاً عل
انتقامــاً العتــداءات 11 أيلــول )ســبتمبر(، يبــدو جليــاً أن الكلفة 
البشــرية والماديــة الفادحــة التــي دفعتهــا أمريــكا ذهبــت هبــاًء 
منثــوراً. ويكشــف الوضــع الحالــي أن مهمــة »القضــاء علــى 

حركــة طالبــان« فشــلت لألبــد. 
وتعجــز القــوات الحكوميــة العميلــة، عــن مواجهــة المقاومــة 
المســلحة، علــى الرغــم مــن الفــارق فــي التجهيــز والتدريــب. 
وتضطــر دومــاً إلــى االســتعانة بوحــدات أميركيــة عندمــا 

ــن. ــات المقاومي ــا لهجم ــرض مواقعه تتع
والتضحيــة  بالصمــود  تحققــت  جميعهــا  البشــائر  هــذه  إن 
والصبــر المثالــي لشــعبنا المؤمــن األبــي الغيــور، ألن الصبــر 
ــد  ــذي ق ــائك ال ــل الش ــق الطوي ــي الطري ــن ف ــيلة المؤمني وس
يبــدو أحيانــاً بــال نهايــة! والثقــة بوعــد هللا الحــق، والثبــات بــال 
قلــق وال زعزعــة وال حيــرة. إن طريــق المؤمنيــن الواصليــن 
المتمســكين بحبــل هللا هــو الصبــر والثقــة واليقيــن مهمــا 
ــاب  ــه وراء الضب ــت نهايت ــا احتجب ــق، ومهم طــال هــذا الطري

ــوم! والغي
وفــي األمثــال: فربمــا قتــل المــكاء ثعبانــاً. وذكــر ابــن األعرابي 
قــال: أكلــت حيــة بيــض مــكاء، فجعــل المــكاء يصــّوت ويطيــر 
علــى رأســها، ويدنــو منهــا، حتــى إذا فتحــت فاهــا وهّمــت بــه 

ألقــى حســكة، فأخــذت بحلقهــا حتــى ماتــت.
قــد يظفــر بالتدبيــر المحكــم، الضعيــف بالقوي، وقليــل األعوان 
ــكاء مــن أصغــر الطيــر وأضعفــه، وقــد  بكثيــر األعــوان. والُم
احتــال علــى الثعبــان حتــى قتلــه، انتقامــاً العتدائــه والتهامــه 
ــك  ــي ذل ــيباني ف ــر الش ــو عم ــد أب ــن. وأنش ــه اآلم ــض عش بي

قــول األســدي:

إن كنت أبصرتني عيالً ومصطلماً
فربما قـــتــل المكـــاء ثعــبـــانـــاً

)فــال تحســبن هللا مخلــف وعــده رســله إن هللا عزيــز ذو 
انتقــام(.
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ال يبلــغ الجنــود اإلعالمييــن لإلمــارة اإلســالمية عشــر معشــار 
مــا فــي اإلدارة العميلــة مــن العامليــن فــي قســم اإلعــالم، 
بذلــك  الغربــاء  هــؤالء  نقيــس  أن  الخطــأ  كل  وخطــأ  بــل 
الجيــش العرمــرم مــن اإلعالمييــن الــذي صنعتــه دوالرات 
الصليــب. ولكــن هللا ســبحانه وتعالــى قــد منــح هــذه القلــة 

ــم؛ ألّن  ــب وأقضــت مضاجعه ــت الصلي ــات أقلق ــب وطاق مواه
هــؤالء األقــالء البســطاء يبذلــون قصــارى جهودهــم الجبّــارة 
ويُتِعبــون أنفســهم ويرهقــون أعصابهــم فــوق الطاقــة، علّهــم 
ينيــروا الطريــق لألجيــال المســلمة مــن دياجيــر الظــالم الحالــك 
ــذ  ــذه النواف ــدى ه ــن إح ــالمية، وم ــالد اإلس ــى الب ــة عل المطل
موقــع  نافــذة  المســلمين،  وأفــادت  الطريــق  أنــارت  التــي 
اإلمــارة اإلســالمية الــذي ينشــر أخبــار المجاهديــن لحظــة 
بلحظــة ويغطــي األحــداث ومــا يــدور علــى الســاحة األفغانيــة، 
ويقــّدم التحليــالت لــكل حادثــة عالقــة، وبهــذا ينقشــع الضبــاب 

ــة. ــع الحقيق ــراب وتلم ــف الس فينكش
المســلمين  أتحــف جنــود اإلمــارة اإلســالمية  ومنــذ فتــرة 
بعمــوٍد جديــٍد عّرفــوه بـــ "كلمــة اليــوم"، يُنشــر بلغــات عــّدة 
حتــى تعــم الفائــدة وتُمحــى الشــبهات والشــائعات التــي يــرّوج 
ــن  ــلمين م ــروا المس ــالم لينفّ ــائل اإلع ــي وس ــا ف ــداء له األع
الجهــاد النقــي الصافــي الــذي شــهد بعدالتــه العلمــاء األعــالم 

ــم. ــاع العال ــع أصق ــي جمي ف
المتعلّقــة  القضايــا  علــى  يُعلّــق  اليــوم"  "كلمــة  فعمــود 
بأفغانســتان، ويُنيــر الســبيل والــدرب يوميــاً، بكلمــة قصيــرة، 
لكنهــا مفيــدة وماتعــة فــي نفــس الوقــت، ليــس أي مســلم علــى 

ــا. ــًى عنه ــي غن وجــه البســيطة ف
فاألعــداء بمختلــف أنواعهــم، المحتلــون منهــم والعمــالء، 
يتربصــون بالمجاهديــن الدوائــر، ويريــدون أن يصطــادوا 
ــون الفــرص واللحظــات ليشــّوهوا  ــي المــاء العكــر، ويتحيّن ف

وقفات 
مع عمود

كلمة اليوم

سعدهللا البلوشي



17مجلة الصمود  -  العدد 127     |     محرم 1438هـ  -  أكتوبر 2016م

صــورة الجهــاد النقــي وصــورة المجاهديــن المخلصيــن الذيــن 
هــم علــى مشــارف النّصــر الوشــيك بــإذن هللا. فــال ينبغــي 
لمســلم قــرأ عــن دهــاء اليهــود والنصــارى وعــن مكرهــم 
ــن الســموم  ــه األعــداء م ــا يبث ــه أن يخضــع لِم ــاب رب ــي كت ف
عبــر هرطقاتهــم اإلعالميــة، بــل عليــه أن يرجــع إلــى مصــادر 
ــه  ــح ل ــق وتتض ــى الح ــر عل ــي يعث ــم ك ــن ومواقعه المجاهدي

ــق. الحقائ

وفيمــا يلــي نمــّر مــرور الكــرام علــى أهــّم موضوعــات "كلمــة 
اليــوم" فــي الشــهر المنصــرم ألهميتهــا:

ففــي موضــوع: )هــل تندمــل جراحــات جنــود األمريــكان 
والعمــالء بإرســال 100 جنــود آخريــن؟!( أُشــير إلــى أّن هــذه 
الدعايــات انتهــى دورهــا، وهــي جعجعــة بــال طحيــن كمــا 
يقــال. وقــد فجــاء فيــه: »إّن دعايــة أوبامــا الــذي ادعــى بأنــه 
ال يخــرج بضعــة آالف مــن جنــوده مــن أفغانســتان، ثــم إدعــاء 
وزارة الدفــاع األمريكيــة بأنهــم بــدأوا القصــف بطائــرات مــن 
طــراز b52 مــن جديــد، ثــم الوعــد بمســاعدة العمــالء بالمــال 
والعتــاد وأخيــراً إرســال 100 مــن الجنــود األمريــكان إلــى 
ــائل  ــي وس ــاء ف ــج وضوض ــي إال ضجي ــا ه ــد، م ــة هلمن والي
ــا ال تســّد أمــام  ــاً بأنّه ــراء يعلمــون تمام اإلعــالم، ولكــن الخب
المحتليــن  تــداوي جراحــات  ال  وكذلــك  المجاهديــن،  تقــّدم 

ــٍد«. ــٍد بعي ــى أم والعمــالء إل
ثــم نقــرأ فــي نهايــة المقــال نكتــة طريفــة تغنــي عــن مقــاالت 
طويلــة لــو أمعــن الشــخص فيهــا: »وعندمــا لــم يســتطع 
35000 مــن الجنــود المحتليــن أن يصمــدوا أمــام المجاهديــن 
ــرى  ــت كب ــوا(، وتبدل ــن أن يتقدم ــدالً م ــد )ب ــة هلمن ــي والي ف
قاعداتهــم – باســتن – إلــى أنقــاض وحطــام، أليــس مــن 
المضحــك أن تقــدر أمريــكا أن تســاعد عمالءهــا بـــ 100 مــن 

ــوا؟!«. ــي ينجح ــن ك ــوا مجربي ــن ليس ــود الذي الجن
ــم  ــة له ــالء ال قيم ــأّن العم ــراراً ب ــدون م ــّرح المجاه ــد ص وق
ــاح بعوضــة،  ــادل عندهــم جن ــي ال يع ــد أســيادهم، واألفغان عن
وهــم يتمنــون أن يُقتــل األفغــان أيــاً كان وبــأي اســم، ويتمنــون 
ــوا أنفســهم، وال  ــوا فيمــا بينهــم، ويقتل أن يتخاصمــوا ويتقاتل
يتألّمــون مــن مــوت األفغــان أصــالً. وقــد أُلقــي الضــوء علــى 
هــذا الموضــوع فــي مقالــة: )وا أســفاه علــى هــؤالء(، الــذي 
ــر – أي  ــذا األم ــدث ه ــّرر أن يح ــن المق ــا: »كان م ــاء فيه ج
ــب  ــد، وطل ــة هلمن ــي والي ــود األســرى- ف إطــالق ســراح الجن
المجاهــدون مــن أقربــاء األســرى فــي الجمعــة الماضيــة قيــد 
الضمــان )بــأن يتعهــدوا علــى أن ال يلتحقــوا بــاإلدارة العميلــة 
ــل  ــراحهم، وقبِ ــوا س ــؤالء ويطلق ــن ه ــوا ع ــي يتخل ــة( ك ثاني
ــد  ــل التعاق ــل أن يكتم ــن قب ــن، ولك ــروط المجاهدي ــوُد ش الجن
فيمــا بينهــم قصــف المحتلــون األمريكيــون الســجن بطائــرات 
ــور  ــى الف ــود عل ــن الجن ــل 22 م ــز( ، فقُت ــار )الدرون ــال طي ب
ــن  ــن الذي ــن المجاهدي ــهد 3 م ــا استش ــرون، كم ــب آخ وأُصي

ــوا يحرســونهم. كان
ــكان نفــس هــذه الجريمــة بتاريــخ 28 يونيــو  واقتــرف األمري
مــن العــام الحالــي فــي واليــة قنــدوز، ولقــي هنالــك 14 مــن 
الجنــود حتفهــم لّمــا قصــف األمريــكان ســجن المجاهديــن. هــذا 

ــالً إال أّن  ــفهم أص ــن أس ــوا ع ــم يعرب ــالء ل ــن أّن العم ــي حي ف
ــى  ــن حت ــة، ولك ــذه القضي ــي ه ــنحقق ف ــوا: س ــكان قال األمري

ــوا شــيئاً«. اآلن مــا فعل
ــة مــن طــراز  ــرة حربي ــا أســقط المجاهــدون األبطــال طائ ولّم
اإلف 16 فــي واليــة بــروان عندمــا أقلعــت مــن مطــار قاعــدة 
ــه بتحطــم  ــان ل ــة، واعتــرف البنتاغــون فــي بي باغــرام الجوي
علّــق  وقــد  تحطمهــا.  ســبب  يبيــن  لــم  أنــه  إال  الطائــرة، 
المجاهــدون علــى هــذه العمليــة، وبيّنــوا فــي "كلمــة اليــوم" 
معلومــات وافــرة عــن هــذه الطائــرة الحربيــة، وبيّنــوا بأنهــم 
اســتطاعوا حتــى اللحظــة أن يســقطوا 3 مــن هــذه الطائــرات 
الثمينــة، التــي تقــّدر قيمتهــا بحوالــي 120 إلــى 150 مليــون 

دوالر.
ــرة قنــص  ــرة اإلف 16 هــي طائ ــرأ: »طائ ــل نق ــي التفاصي وف
ــى أهــداف  ــل، يمكنهــا أن توجــه أســلحتها عل وقصــف بالقناب
جويــة وبريــة )بحساســية( بدقــة عاليــة جــداً. وقــد أثبتــت اإلف 
ــرات  ــة لطائ ــة التكنولوجي ــن األنظم ــتفيدة م ــا مس 16 كفاءته
للطائــرة  آردفــارك. ويمكــن  إيغــل وإف111-  مثــل إف15- 
الكشــف عــن الطائــرات التــي تحلــق علــى مســتوى منخفــض 
ــي  ــرة ف ــرة اإلف 16 أول طائ ــوي. وطائ ــا الق ــل راداره بفض
العالــم يُتحكــم بهــا إلكترونيــاً، فهــي أول طائــرة حربيــة توجــه 
أقســامها الميكانيكيــة بنظــام إلكترونــي، وتتمتــع الطائــرة 
بقــدرة عاليــة علــى المنــاورة والســرعة. وتُضــم طائــرة اإلف 
ــرة  ــي طائ ــتخدام. وه ــة اإلس ــرات صعب ــة الطائ ــى قائم 16 إل
تمتلــك العديــد مــن المهــارات التكتيكيــة والقــدرة العاليــة علــى 

ــارك الجو-الجــو أو الجــو-أرض. ــي مع ــص ف القن
إال أّن هــذه الطائــرة النوعيــة المتصلّفــة األميركيــة تُســقط 
الــذي  األمــر  يملكــون ســالحاً،  الذيــن ال  الطالبــان  بأيــدي 
أوجــع البنتاغــون؛ ألّن األمريــكان ال يصدقــون إصابــة قواتهــم 
ــأن  ــدر ب ــلحة تق ــك أس ــد أن يمل ــون ألح ــورة، وال يرض المتط
تســقط أو تدّمــر طائــرات األمريــكان ومروحياتهــم ودباباتهــم. 
وإن اســتطاع -جــدالً- ذلــك فلينتظــر الــرد مــن قبــل األمريــكان. 
إال أّن هللا ســبحانه وتعالــى قــد هيــأ لعبــاده المســتضعفين مــن 
إســتراتيجية  يقتلــوا اآلالف منهــم، وينســفوا  أن  الطالبــان 
ــمحون  ــي، وال يس ــون دوالر األمريك ــف تريلي ــون ونص تريلي

ــة«. ــم بالراح ــم وثكناته ــن قواعده ــوا م ــش أن يخرج للجي
وفــي كلمــة اليــوم التــي هــي بعنــوان: )اإلحســان إلــى النــاس( 
ــال  ــي مج ــة ف ــالمية الحثيث ــارة اإلس ــود اإلم ــدى جه ــرى م ن
ــن  ــونه م ــه ويعيش ــا يعانون ــم مم ــى الرغ ــاس، عل ــة الن خدم
ــون  ــك- يثبت ــع ذل ــم -م ــة، إال أنه الظــروف الحرجــة والمتأزم
كفاءتهــم وصالحيتهــم لخدمــة هــذا الشــعب المنكــوب. ونقــرأ 

ــارة اإلســالمية: ــال خالصــة نشــاطات اإلم ــي هــذا المق ف
» 1 - وقــد عيّنــت اإلمــارة اإلســالمية لجنــة فــي شــهر رمضان 
المبــارك لمســاعدة الفقــراء والمســاكين بالمــواد الغذائيــة 
الضروريــة التــي تعــادل 500 مليــون أفغانــي، ووزعــت هــذه 
البضائــع علــى الفقــراء الذيــن كانــوا يعيشــون فــي المناطــق 
ــدون أن  ــعى المجاه ــن. وس ــيطرة المجاهدي ــت س ــة تح الواقع
يوزعــوا مســاعداتهم علــى المعوزيــن الذيــن كانــوا يســكنون 
فــي المناطــق البعيــدة التــي معظمهــا مــن الفقــراء والمعوزيــن 
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تقاريــر  النــاس  ورأى  فقيــرة،  عائلــة   7000 شــمل  مّمــا 
مســتنداتها فــي األفــالم والمقاطــع التــي نشــرتها وســائل 

ــالم. اإلع
2 - وقــد عيّنــت اإلمــارة اإلســالمية منــذ بدايــة انطــالق شــرارة 
الجهــاد ضــد المحتليــن األمريــكان واألجانــب، لجنــة ذو كفايــة 
لكفالــة األيتــام والمعوقيــن، ومــن وظيفــة هــذه اللجنــة كفالــة 
األرضيــة  وتهيئــة  المعوقيــن،  وخدمــة  وتربيتهــم  األيتــام 
لتعليمهــم وتربيتهــم، وتســعى لحــل معضالتهــم ومعاناتهــم 

ومــا يواجهــون مــن المشــاكل.
ــكان  ــب األمري ــون بجان ــن يقاتل ــود الذي ــن الجن ــر م 3 - وكثي
)بــل هــم دروع للمحتليــن المعتديــن( وأثنــاء القتــال يقــع كثيــر 
منهــم أســرى بأيــدي المجاهديــن، وتســعى لجنــة منع الخســائر 
ــن أن يتعامــل المجاهــدون مــع األســرى  فــي صفــوف المدنيي
ــالمي،  ــرع اإلس ــق الش ــن وف ــه الحس ــى الوج ــن عل المحاربي
ويراعــوا حقوقهــم البشــرية وال يعاملوهــم معاملــة ســيئة، 
وقبــل أيــام قامــت اإلمــارة اإلســالمية بعفــٍو خــاٍص شــمل زهــاء 
106 مــن الجنــود األســرى بحلــول عيــد األضحــى المبــارك«.

وفــي ظــل تصاعــد قــدرات المجاهديــن، نــرى العمــالء ال 
فيفــّرون  القاصمــة،  المجاهديــن  أمــام ضربــات  يصمــدون 
ويهربــون مــن قواعدهــم وثكناتهــم العســكرية، وهــذا مــا 
ــاذا  ــوع: )لم ــي موض ــرأ ف ــم. ونق ــم وزعماءه ــب قادته أغض
يفــّر العمــالء عــن مراكزهــم؟( مــدى انفعــال والــي واليــة 
ــد  ــل ق ــش العمي ــات الجي ــأّن معنوي ــرف ب ــف يعت ــد، وكي هلمن
انهــارت، حيــث أنهــم ال يقــدرون علــى الصمــود أمــام ضربــات 
ــة؛ هــرب  ــدأ المجاهــدون بعملي ــا ب ــن األبطــال. وكلّم المجاهدي
ــة  ــود أو أي ــال صم ــرار، ب ــادق والذوا بالف ــن الخن ــالء م العم
مجاهــدوا  ســيطر  لقــد   « الوالــي:  يقــول  تذكــر.  مقاومــة 
ــة  ــات والي ــاحات ومديري ــم س ــى معظ ــالمية عل ــارة اإلس اإلم
هلمنــد مــا عــدا عاصمتهــا لشــكرجاه، وتقدمــوا إلــى حــّد 
ــة )لشــكرجاه(.  ــذه الوالي ــة ه ــواب عاصم ــى أب ــم اآلن عل أنه
ويــرى الوالــي العميــل أن جبــن الجنــود هــو الســبب الرئيــس 
ــم ال  ــى أنه ــالء، عــالوة عل ــود العم ــن، فالجن ــّدم المجاهدي لتق
ــدأ  ــرد أن تب ــون بمج ــم يهرب ــن، فه ــام المجاهدي ــدون أم يصم

الطالبــان هجماتهــا علــى قواعدهــم.
ــوا  ــود انتقل ــن الجن ــات م ــع أّن المئ ــالً: م ــي قائ وأردف الوال
إلــى القواعــد خــالل األســابيع المنصرمــة، إال أنهــم أخلــوا 
بدايــة  فــي  بالفــرار  وثكنــة عســكرية والذوا  150 مركــزاً 
االشــتباكات. وحــّذر الجنــود الذيــن فــّروا بأنهــم مــن الخونــة، 
والبــد أن يعاقبــوا عقابــاً وبيــالً، وال أقــل مــن الحبــس مــدة 15 

ــاً«. عام
ــٍز ال يســتطيع  ــدون حــالً للُغ ــّدم المجاه ــال ق ــة المق ــي نهاي وف
ــات  ــن اعتراف ــخة م ــع نس ــري أن توض ــه: »وح ــالء حل العم
ــال اإلدارة  ــد رج ــى مناض ــة عل ــة حي ــل كوثائقي ــي العمي الوال
العميلــة كــي يتفكــروا فيهــا ويتعظــوا ويعتبــروا، ويدركــوا 

ــزاً. ــن 150 مرك ــود ع ــات الجن ــرب مئ ــاذا ه لم
فهــذا بديهــي: إّمــا أّن قــوة جنــود اإلمــارة اإلســالمية قــد 
تصاعــدت، أو أن الجنــود فهمــوا الحقائــق وأدركــوا بــأّن 

قتــال جنــود اإلمــارة اإلســالمية ســيجلب لهــم خســران الدنيــا 
ــاد  ــو باالبتع ــالح ه ــوز والف ــد للف ــق الوحي ــرة. والطري واآلخ

عــن مقاتلــة المجاهديــن.
علــى أيــة حــال، فقــد ثبــت فــي كال االحتماليــن أن رجــال 
ــود اإلمــارة اإلســالمية،  ــد ال يصمــدون أمــام جن الجيــش البائ
وإن كان زعمــاء اإلدارة العميلــة يظنــون بأنهــم ســيعيدون 
النظــر فــي اســتراتيجيتهم الباليــة أو يوســعون دائــرة التجنيــد 
والمليشــيا، فليعلمــوا بأنهــم يســيرون وراء الســراب والخيــال 

ــن يجديهــم شــيئاً«. ــذي ل المحــض ال
منــذ أن نبــت االحتــالل المشــؤوم علــى ثــرى وطننــا الحبيــب، 
ــأّن  ــا المؤسســات ب ــي تقدمه ــات الت ــي اإلحصائي ــرى ف ــا ن بتن
الرابعــة  الرتبــة  وربمــا  الثالثــة  الرتبــة  تحتــّل  أفغانســتان 
فــي الفســاد. ويــری بعــض المحلليــن أن فســاد أفغانســتان 
ســيفضح أمريــكا )ألّن زعمــاء األفغــان هــم فــي الحقيقــة 
أذنــاب لألمريــكان( ولهــذا سيســعی األمريــكان إلــى محــو هــذا 
ــي  ــوا ف ــل وفق ــن ه ــج. ولك ــم بالتدري ــن أذنابه ــن جبي ــار م الع

هــذا المضمــار أم ال؟
ألقــى المجاهــدون الضــوء علــى هــذا الجانــب فــي إحــدى 
كلمــات اليــوم، والتــي كانــت بعنــوان: )مؤسســة ســيجار 
ســيجار  مؤسســة  إحصائيــة  »إّن  نقــرأ:  وفيهــا  تعتــرف( 
)المؤسســة التــي تراقــب مســاعدات أمريــكا ألفغانســتان( 
ــی اإلطــالق،  ــة هــي أفســد البــالد عل ــأّن اإلدارة العميل تــری ب
وهــي خائنــة وتنقــض الحــدود والمواثيــق. وتصــّرح مؤسســة 
ــاد،  ــوا الفس ــتطيعوا أن يوقف ــم يس ــكان ل ــأّن األمري ــيجار ب س
ــر الشــعب  ــی الفوضــی ومصي ــم يســتطيعوا القضــاء عل ــل ل ب

المتــأزم.
وقــد أعــرب جــان ســابكو )رئيــس مؤسســة ســيجار( عــن قلقه 
المتزايــد قبــل أيــام، فــي المؤتمــر العالمــي للســالم الــذي انعقــد 
فــي واشــنطن، حيــال األوضــاع الحرجــة الراهنــة، وقــال: 
ــن  ــى إرســاء األم ــدروا عل ــم يق ــم المتحــدة ل ــكا واألم إّن أمري
ــة  ــكا الخاطئ ــات أمري ــل إّن سياس ــتان، ب ــي أفغانس ــام ف والوئ
ســلبت آمــال صعــود البــالد وتنميتهــا. وعــالوة علــی ذلــك، إن 
الفســاد المستشــري فــي هيــكل هــذه اإلدارة العميلــة، وتضييــع 

القوانيــن العامــة؛ يتعــب الشــعب ويقلقــه.
أمريــكا  دفــاع  وزارة  ســاعدت  قــد  بأنــه:  ســابكوا  وأردف 
ولــو  الــدوالر،  بمليــارات  األخــری  واإلدارات  وخارجيتهــا 
ــالد  ــن الب ــت أفغانســتان م ــال فســاد الرتق ــاً ب ــت حق ــا أنفق أنه
المجــاورة إال الصيــن، ولكــّن أمريــكا لــم تــراِع الشــفافية 
ــا الفســاد الذيــن  ــار مافي أصــالً، بــل منحــت مســاعداتها باختي
ــی  ــوا عل ــث وقّع ــابقة، حي ــة الس ــة بالحكوم ــی صل ــوا عل كان

االتفاقيــة الثنائيــة بــال شــروط.
ــد  ــي غضــون عق ــل ف ــد قت ــس مؤسســة ســيجار: ق ــال رئي وق
ــب اآلالف  ــالً، وأصي ــن قتي ــن ألفي ــر م ــد أكث ــن العق ونصــف م
اآلخــرون، وأُنفقــت زهــاء ۳ تريليــون دوالر فــي أفغانســتان، 
ومــع ذلــك ال تتمتــع هــذه البــالد باألمــن النســبي وال باالنتعــاش 

فــي االقتصــاد«.

ــواً،  وضمــن هــذه الموضوعــات، نــرى موضوعــاً رائعــاً وحل
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حيــث ألقــي الضــوء فيــه علــى انتصــارات المجاهديــن، بــدءاً 
مــن واليــة أروزجــان، حيــث شــّن المجاهــدون عملياتهــم علــى 
عاصمــة الواليــة )تريــن كــوت( وطــردوا العــدّو مــن ســاحات 
هــذه المدينــة، فلجــأ العمــالء إلــى المطــار واســتنجدوا مــراراً 
بالمحتليــن ليســاندوهم بالطائــرات، فقصــف المحتلــون قصفــاً 
ــاء  ــن األبري ــن المواطني ــر م ــه عــدد كبي عشــوائياً راح ضحيت
قتلــى وجرحــى. كمــا تــدور اشــتباكات عنيفــة فــي جــوار واليــة 
ــث  ــد، حي ــة هلمن ــي والي ــد ف ــه التحدي ــى وج ــان، وعل أروزج
ــارة  ــة اإلم ــرة، وراي ــه األخي ــظ أنفاس ــدأ يلف ــدّو وب ــزم الع انه
اإلســالمية الغــراء خفاقــة فــي معظــم مديرياتهــا، وطــّوق 
لشــكرجاه،  الواليــة  عاصمــة  شــديد  بحصــار  المجاهــدون 
ــادة العامــة، بعدهــا ســتطهر  وينتظــر المجاهــدون أوامــر القي
ــة  ــذاك ســترفع رأي ــوث األعــداء، وآن ــن ل ــة لشــكرجاه م مدين
اإلمــارة اإلســالمية علــى جميــع مناطــق هلمنــد. كّل هــذه 
ــوع:  ــي موض ــا ف ــرى نقرأه ــارات األخ ــارات واالنتص االنتص

ــداء(. ــاك األع ــة وارتب ــن المتتالي ــارات المجاهدي )انتص
كابــول  إدارة  لــزوال  أساســيان  )ســببان  موضــوع:  وفــي 
ــان  ــن يكفي ــة فــي أمري ــة( لّخــص هزيمــة اإلدارة العميل العميل
ــي  ــورة الت ــة المنخ ــم البالي ــالء وإدارته ــان العم ــة كي لزعزع
هــي وشــك الســقوط، وهمــا: توّســع دائــرة الشــقاق فيمــا 
ــم القاســية  ــي: الهزائ ــة. والثان ــة العميل ــاء الحكوم ــن زعم بي
مــن  العمــالء  الجنــود  يتلقاهــا  التــي  المتتاليــة  القاصمــة 
المجاهديــن، بازديــاد القتلــى والخســائر فــي صفوفهــم، حيــث 
يُقتــل يوميــاً مــا ال يقــل عــن 30 إلــى 35 جنديــاً، وفــي شــهر 

ــل. ــم 1000 قتي ــدد قتاله ــغ ع يبل
ــال  ــرأ: )ق ــود نق ــا الجن ــي يتلقاه ــائر الت ــل الخس ــي تفاصي وف
حتفهــم  الجنــود  مــن   800 »يلقــي  للنّيتــو:  العــام  القائــد 

شــهرياً«.
وقــال قبلــه المتحــدث باســم النيتــو الجنــرال كليــف لنــد: »قُتــل 

5000 جنــود فــي غضــون 8 شــهور«.
ــي  ــي ف ــرف غن ــاص ألش ــار الخ ــر - المستش ــف أتم ــال حني ق
األمــور األمنيــة – فــي مؤتمــر انعقــد فــي الصيــن قبــل فتــرة: 
ــع  ــاً، وتحــرق أو تق ــى 25 جندي ــن 20 إل ــاً مــا بي ــل يومي »يُقت
%75 مــن العتــاد الــذي نملكــه بأيــدي الطالبــان فــي كل 

ــة«. معرك
وقــال هاشــم ألكــوزي نائــب البرلمــان لواليــة هلمنــد: »قُتــل مــا 
ال يقــل عــن 1900 مــن الجنــود فــي غضــون شــهر ونصــف 

فــي واليــة هلمنــد وحدهــا«.
آالف  جرحاهــم  عــدد  يبلــغ  اإلحصائيــة  تقاريرهــم  ووفــق 

الجرحــى(.
ــرى  ــم يشــكر هللا(، ن ــاس ل ــم يشــكر الن ــن ل ــق )م ــن منطل وم
الموضوعــات  إحــدى  فــي  بالتفصيــل  تكلمــوا  المجاهديــن 
ــة الشــعب  ــى، وحماي ــأّن )نصــر هللا ســبحانه وتعال الخاصــة ب
ســببان رئيســان النتصــارات المجاهديــن األخيــرة(، نقــرأ فــي 
المقــال: »وقــد ازدادت الفتوحــات الجهاديــة أخيــراً فــي شــتى 
ــد  بقــاع أفغانســتان، وإّن مبشــرات الفتوحــات والمكتســبات ق
الحــت فــي األفــق، وعّمــت شــمالي البــالد وجنوبهــا وشــرقها 
وغربهــا، مــع أّن المجاهديــن ال يســاوون األعــداء مــن حيــث 

الَعــَدد وال الُعــدد، إال أّن العــدّو مــع وســائله المتطــّورة وقواتــه 
ــن. ــرة انهــزم أمــام المجاهدي الكبي

ــارات  ــس النتص ــبب الرئي ــى الس ــبحانه وتعال ــر هللا س إّن نص
ــم يرافــق نصــر هللا ســبحانه  ــو ل ــه ل المجاهديــن األخيــرة؛ ألن
وتعالــى المجاهديــن، لــكان مــن المحــال أن ينتصــر المجاهدون 
بهــذه األســباب الضئيلــة التــي فــي اختيارهــم أمــام عــدّو مدّجج 

بأفتــك أنــواع األســلحة المتطــورة جــواً وأرضــاً. 
والســبب الثانــي النتصــارات المجاهديــن: حمايــة الشــعب 
ــن  ــاً م ــن ضرب ــم يك ــه شــبه محــال -إن ل ــم؛ ألن ومســاندته له
المحــال- االنتصــار بــال حمايــة الشــعب. ومــن أجــل ذلــك نــرى 
ــن  ــون م ــا يملك ــع م ــّدم م ــم التق ــالء اليمكنه ــن والعم المحتلي
ــة إال  ــون قري ــاد، وال يدخل األســلحة المتطــورة، والمــال والعت
فــي قافلــة كبيــرة يســاندها المحتلــون بالطائــرات، فهــذا إن دّل 
علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى مســاندة الشــعب للمجاهديــن«.

واألمــر الــذي ال يخفــى علــى مــن يتابــع األخبــار هــو وحشــية 
المجــازر  يرتكبــون  الذيــن  العمــالء  وأذنابهــم  المحتليــن 
بوحشــية وصلــف وغــرور. فــال يــكاد يمضــي يــوم إال ونســمع 
بكارثــة جديــدة ومجــزرة يشــيب لهولهــا الولــدان. وكثيــرا مــا 
ــدة،  ــة واح ــي ليل ــزل ف ــن أع ــن 100 مواط ــر م ــهد أكث يُستش
وقــد تكــررت هــذه الكارثــة مــرات عديــدة، فقــد قُِصــف حفــل 
ــة أروزجــان، وآخــر فــي  ــة دهــراود بوالي ــزواج فــي مديري لل
مديريــة باالبلــوك بواليــة فــراه، وآخــر فــي هســكه مينــه 
بواليــة ننجرهــار. كمــا قُصفــت صهاريــج النفــط بواليــة قندوز، 
وقُصــف حفــل للتبرعــات فــي عزيــز آبــاد بواليــة هــرات، 
وقُصــف الحفــل الوطنــي بمديريــة نــوزاد بواليــة هلمنــد، 
وقُصفــت قافلــة مــن وجهــاء العشــائر بواليــة بكتيــا، وقُصــف 
واســتُهدف  الدرونــز،  بطائــرات  خوســت  بواليــة  مدنييــن 
تالميــذ مدرســة بواليــة كونــر. وقــد استشــهد فــي كل حادثــة 
ــا  ــي، بم ــة مدن ــن مائ ــر م ــورة أكث ــوادث المذك ــذه الح ــن ه م
فيهــم األطفــال والنســاء والعجــزة، أو أصيبــوا إصابــات بالغــة. 

ــدّو نفســه. ــه أيضــاً الع ــرف ب ــا يعت وهــذه المجــازر مم
كل هــذه المجــازر ومجــازر أخــرى مــن هــذا الطــراز، ذكــرت 
ــن  ــية المحتلي ــوان: )وحش ــت بعن ــي كان ــوم الت ــة الي ــي كلم ف

ــالء(. والعم

وبالجملــة تحدثنــا "كلمــة اليــوم" عــن األخبــار الســاخنة 
واألحــداث الجاريــة وكل مــا يقــع علــى الســاحة األفغانيــة، 
الشــبهات  وتزيــل  الحقيقــة،  وجــه  عــن  النقــاب  فتكشــف 
ــرى  ــدرب. وي ــبيل وال ــر الس ــام، وتني ــدد الشــكوك واألوه وتب
المجاهــدون اإلعالميــون أن ذلــك مــن وظائفهــم الجهاديــة فــال 

يكلّــون أو يملّــون حتــى يــرث هللا األرض ومــن عليهــا.
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مــازال 

ون  هــد لمجا ا
النّصــر،  يعانقــون 

ويزفّــون إلــى األمــة اإلســالمية 
عامــة، والشــعب األفغانــي علــى وجــه 
ــن،  الخصــوص بشــائر النصــر والتمكي
فباتــت معظــم أراضي أفغانســتان بأيدي 
المجاهديــن عــدا المراكــز التــي يتحّصن 
ــون،  ــود الصليبيي ــالء والجن ــا العم فيه
ولــوال الطائــرات الحربيــة والقصــف 
العشــوائي والمســاعدات التــي تأتــي 
مــن دول الكفــر، لمــا اســتطاع األعــداء 
أن يصمــدوا أمــام ضربــات المجاهديــن 

ــخ. ــذا التاري ــى ه حت
الفتــرة األخيــرة كثُــر التســليم  وفــي 
للمجاهديــن، وهــروب رجــال الدولــة 
ــك إال  ــا ذل ــتان؛ وم ــارج أفغانس ــى خ إل
للوضــع المتــردي في كابــول من ارتفاع 
أســعار المــواّد الغذائيــة، واليــأس عنــد 
النــاس مــن قــدرة نظــام العمــالء علــى 

االســتمرار 
حكــم  فــي 
كابــول،  العاصمــة 
وإّن المجاهديــن اليــوم أقــدر 
مــن فــي أي وقــت مضــى علــى اإلجهــاز 
علــى الحكومــة العميلــة ذات الرأســين، 
وإقامــة حكومــة إســالمية تطبــق شــرع 

هللا علــى منهــاج الكتــاب والســنة.
وأّمــا مــا نــرى مــن طنطنــة األعــداء 
عــن إحــالل الســالم فــي أفغانســتان، 
فهــو ســراب وفتنــة يعلمهــا المجاهــدون 
بأنهــا مــن مســتلزمات الجهــاد الملــيء 
تحســن  حتــى  والعقبــات،  باألشــواك 
إليــه  ويتوجهــون  بربهــم،  صلتهــم 
ــه، ويحرصــون  بالدعــاء والتضــرع إلي
هللا  أمــر  علــى  االســتقامة  علــى 

ليســتحقوا بهــا نصــر هللا وتأييــده.
انخدعــوا  الذيــن  للمســلمين  نقــول 
يلوموننــا  والذيــن  الســالم  ببريــق 
متســائلين: لمــاذا ال تجلــس اإلمــارة 

اإلســالمية علــى طاولــة المفاوضــات 
الوطــن  إلــى  الســالم  تجلــب  كــي 
ــؤالء  ــن كان ه ــم: أي ــول له ــح؟ نق الذبي
الذيــن يتشــدقون بالســالم عندمــا غــزى 
بأســاطيلهم  أفغانســتان  الصليبيــون 
الجويــة والبريــة وأحرقــوا األخضــر 
ــادوا  ــروا أفغانســتان وأب واليابــس ودّم
مئــات اآلالف مــن األفغــان وهّجــروا 
اآلالف اآلخريــن؟ كيــف يمكــن أن يتفــق 
ــر أفغانســتان  ــي تدمي ــبباً ف ــن كان س م
ــذل  ــدي وب ــم المعت ــع ظل ــذي دف ــع ال م

فــي ســبيل ذلــك المهــج واألرواح؟
راياتــه  يرفــع  الــذي  اإلســالم  إّن 
ــل  ــتان، ال يقب ــي أفغانس ــدون ف المجاه
ديــن  ألّن  الكفــر؛  ملــل  يعايــش  أن 
هللا عبوديــة هلل وحــده، وملــل الكفــر 
عبوديــة للطاغــوت، فكيــف يســتوي 

ديــن هللا مــع ديــن الطاغــوت؟
ــلم  ــي المس ــعب األفغان ــار الش إّن انتص
علــى األمريــكان ســّر المســلمين فــي 
األرض، وأحــزن الكفــار وأقــّض عليهــم 
ــم  ــال ول ــم ب ــدأ له ــم يه ــم، فل مضاجعه
يقــر لهــم قــرار، فدبّــروا المؤامــرات 
التــي لــم تقــف عنــد حــد منذ أن انكشــف 
أفغانســتان،  فــي  األمريــكان  عجــز 
لهــم  وأوجــدوا  باالنســحاب  فبــدأوا 
أذنابــاً ينوبــون عنهــم فــي القتــال، وكل 
ــم  ــي أن ال يحك ــدة وه ــة واح ــك لغاي ذل
اإلســالم أفغانســتان، وليحكمهــا الكفــار 
أمــر  يتولــى  ال  ولكــي  والمنافقــون، 
أفغانســتان المجاهــدون الذيــن دفعــوا 
الغــازي المعتــدي، وحفظــوا الحرمــات، 
وقدمــوا األنفــس واألمــوال رخيصــة 
فــي ســبيل هللا، حتــى أصبحــوا مضــرب 
البــالء،  علــى  الصبــر  فــي  المثــل 

ــأس. ــن الي ــي مواط ــات ف والثب
فالــذي نصــر المجاهديــن وهــم وحيديــن 
علــى الصليــب وهــو فــي عنفــوان قوتــه 
ــة  ــر حلق ــي آخ ــم ف ــه، ينصره وجبروت
مــن حلقــات بقــاء الحكومــة العميلــة 
مــن   70% أصبحــت  وقــد  بكابــول 
أراضــي أفغانســتان تحــت ســلطانهم، 
ــة، وامتــأل  ــة العميل وقــد تزلزلــت الدول
ــأس، ودّب فيهــم  جنودهــا العمــالء بالي

ــقاق. ــالف والش الخ

أبو غالم هللاعبير النصر
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العصبيــة القوميــة شــجرة خبيثــة تؤتــي ثمــرة ُمــّرة تكــّدر 
الحيــاة علــی جميــع أطيــاف المجتمــع. فهــي كالنــار التــي 
تــأكل األخضــر واليابــس. وكــم مــن األرواح أُزهقــت 
فــي ســبيلها! وكــم مــن الدمــاء أهريقــت فــي قضائهــا!. 
ــد  ــاذج ال تع ــه نم ــي صفحات ــت ف ــري أثب ــخ البش والتاري
وال تحصــی مــن اآلثــار التخريبيــة للعصبيــة، قوميــة 
كانــت أو مذهبيــة. وإن أشــهر نمــاذج العصبيــة المنقولــة 
ــرن الســادس  ــي الق ــي ف ــي العصــر الجاهل ــت ف ــا كان إلين
الميــالدي، حيــث كان األعــراب قبــل بــزوغ فجــر اإلســالم 
وكان  عديــدة،  ســنوات  التافهــة  للقضايــا  يتقاتلــون 

مؤامرة األعداء

في إضرام نار العصبیة
في أفغانستان

تورجان سالمي
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منشــئها العصبيــات الجاهليــة. ولكــن الرســول صلــی هللا عليــه 
وســلم اقتلــع جــذور العصبيــة بأنواعهــا مــن المجتمــع العربــي 
واإلســالمي. فقــال صلــی هللا عليــه وســلم: دعوهــا إنهــا )أي 
الدعــوة إلــی العصبيــة( نتنــة. وقــال: )ال فضــل لعربــي علــی 
عجمــي(. وفــي المدينــة المنــورة آخــى بيــن جميــع الصحابــة 
ليكــّون جيــالً صافيــاً موحــداً بعيــداً عــن العصبيــات الجاهليــة.
ــم  ــا عــن تعالي ــد ابتعاده ــة اإلســالمية بع ــوم صــارت األم والي

ــة. ــداً للعصبي ــة، صي ــالم الصافي اإلس
ــة.  ــي المناطــق المختلف ــة ف ــار العصبي ــون ن ــا يضرم وأعداؤن
ففــي منطقــة يشــعلون نــار العصبيــة القوميــة، وإذا لــم يجــدوا 
طريقــاً فــي ذلــك فيشــعلون نــار العصبيــة المذهبيــة والدينيــة. 
أمــا أفغانســتان فنظــراً الحتوائهــا علــى قوميــات متعــددة مــن 
البشــتون والطاجيــك واألوزبيــك والبلــوش وغيرهــم مــن 
األقــوام، تُعــد أرضــاً خصبــة الشــتعال العصبيــة القوميــة. 
ولكــن إيمــان شــعبنا واجتماعهــم تحــت قيــادة واحــدة منعهــم 

ــة. ــباك العصبي ــي ش ــوع ف ــن الوق م
إن وحــدة شــعبنا كانــت ســبباً النتصارنــا فــي جميــع المعــارك، 
علــى  ذلــك  وقبــل  الــروس،  علــى  انتصارنــا  فــي  خاصــة 
المحتليــن البريطانييــن. وإن هــذا التماســك والوحــدة المنيعــة 
أفشــلت خطــط األمريــكان وأذنابهــم مــن تحقيــق أهدافهــم 
الشــيطانية. لذلــك ومنــذ باكــورة االحتــالل، بــدأ المحتلــون 
بضغــط زر العصبيــة بيــن األقــوام الســاكنين فــي أفغانســتان، 
وقــد ســاعدهم فــي هــذه الرحلــة الفاشــلة زعمــاء دولــة كابــل 
الذيــن يقتاتــون مــن تنافــر الشــعب وتقاتلهــم. وقــد ثبت للشــعب 
ــة.  ــة لتســويق العصبي ــة، دول ــة الوحــدة الوطني ــاً أن دول عيان
وهنالــك دالئــل واضحــة متعــددة إلثبــات أن الدولــة هــي العامــل 
األساســي النــدالع الخالفــات القوميــة، وهنالــك دالئــل واضحــة 
لإلجــراءات المؤديــة إلــی العصبيــة وتقويتهــا بيــن األقــوام فــي 
أفغانســتان مــن قبــل الدولــة، فعلــی ســبيل المثــال: التأخــر فــي 
توزيــع بطاقــة الهويــة اإللكترونيــة. إن هــذا التأخيــر الطويــل 
فــي هــذا المجــال نشــأ مــن التعصبــات القوميــة، ال نريــد 
ــة  ــن الحقيق ــن، ولك ــوام اآلخري ــام األق ــة أم ــاع عــن قومي الدف
ــادات  ــن قي ــارة م ــرك بإش ــل تتح ــي كاب ــة ف ــة الحاكم أن الدول
ــة  ــزارة، وبمشــاركة ضئيل ــة واله ــة واألوزبكي ــة الدري القومي

ــات األخــری. مــن األقلي
مــع األســف أن هــذه القيــادات تحّمــل مســؤولية مشــاكل 
أفغانســتان علــی عاتــق أكثريــة البشــتون. وعلــى الرغــم مــن 
أن الرئيــس مــن البشــتون، إال أن هــذه القيــادات ال تألــوا جهــداً 
فــي إيــذاء البشــتون. يــدل علــى هــذا مــا قــام بــه عبدالرشــيد 
دوســتم مــن قتــل وإبــادة لجمــع مــن المواطنيــن البشــتون فــي 

واليــة فاريــاب.

ودورهــا  الدولــة  فــي  العصبيــة  قمــة  العالــم  شــاهد  وقــد 
فــي إحيائهــا مــن جديــد، فــي قضيــة دفــن الملــك األســبق 
ألفغانســتان، حبيــب هللا الكلكانــي. فكمــا يعلــم الجميــع أن 
المذكــور كان فارســياً، وعــدوه كان نــادر شــاه البشــتوني. 
لكــن  لهــا.  الشــعب  بتلقــي  هكــذا  القضيــة ســهلة  وكانــت 
ــوا  ــوا شــهرة، فلعب ــة لينال ــاروا هــذه القضي ــة أث بعــض الخون

بأحاســيس إخواننــا المتحدثيــن باللغــة الدريــة، وقامــوا بدفــن 
ــي  ــة "شــهر آرا". وف ــی تل ــن عل ــه المقتولي ــاه مــع رفقت بقاي
ــن  ــى دف ــراض عل ــع مليشــياته باالعت ــام دوســتم م ــل ق المقاب
ــن  ــا جــری بي ــي شــهر آرا. وبصــرف النظــر عم ــب هللا ف حبي
الطرفيــن، لكــن دفــن رفــات حبيــب هللا فــي شــهر آرا، منعطــف 
كبيــر فــي إيجــاد الخــالف بيــن البشــتون والطاجيــك، وقــد 
كانــت القضيــة مقتصــرة علــی بطــون الكتــب. أمــا اليــوم فيجــل 
ــي  ــادر شــاه، وف ــن ن ــي ويلع ــب هللا كلكان الطــرف اآلخــر حبي
ــادر شــاه يجلّونــه ويلعنــون حبيــب  المعســكر اآلخــر محبــي ن

هللا كلكانــي.
أليــس مــن المتوقّــع انــدالع صراعــات داميــة بيــن محبــي 
ــة  ــذه القضي ــت ه ــد كان ــا؟! وق ــي قبريهم ــن ف ــن النائمي الملكي
ــي  ــب. ف ــات الكت ــی صفح ــورة عل ــورة ومقص ــك مطم ــل ذل قب
ــن  ــي م ــب هللا كلكان ــة حبي ــاء قضي ــع: إن إحي ــي المتواض رأي
ــن؛ ألن مــن  ــب المحتلي ــة مــن جان ــرة دقيق ــت مؤام ــد كان جدي
دأبهــم إيجــاد الخــالف فــي كل بلــد محتــل بعــد مغادرتــه. ففــي 
العــراق لمــا خرجــوا أشــعلوا نــار الفتنــة بيــن الشــيعة والســنة، 
وفــي أفغانســتان ســلكوا طريقــاً آخــر وهــو العصبيــة القوميــة. 
ــاد  ــد إليج ــر الوحي ــي األم ــب هللا كلكان ــة حبي ــت قضي ــد كان وق

ــك. ــن البشــتون والتاجي الخــالف بي
والقضيــة لــم تنتــه إلــی هنــا؛ بــل تغييــر التاريــخ وتغييــر 
الدراســية خطــوة أخــرى يخطوهــا محبــوا حبيــب  الكتــب 
هللا كلكانــي. وبعــد ذلــك االحتفــال بذكــری وفاتــه أو قتلــه، 
والخــروج فــي الشــوارع كمــا يفعلــون فــي ذكــری قتــل "أحمــد 
ــن التكهــن بحــدوث  ــاذا ســيحدث؟! يمك شــاه مســعود". إذاً م
ــا العزيــز. زد علــى ذلــك  اشــتباكات عنيفــة وداميــة فــي وطنن
إيجــاد كثيــر مــن الجمعيــات والمنتديــات القوميــة داخــل البلــد. 
فللبشــتون جمعيــة وللتاجيــك جمعيــة وللتــركان والبلــوش 
وغيــره مــن األقــوم جمعيــات خاصــة؛ تســعی ليــالً ونهــاراً فــي 

ــي.  ــرق القوم ــة الع تقوي
المجــالت والمواقــع حتــی الشــبكات التلفازيــة التــي تعمــل فــي 
ــذه  ــض ه ــداً. وبع ــرة ج ــي كثي ــي والعصب ــر القوم ــر الفك نش
ــم  ــر، وتراه ــع البش ــن جمي ــا ع ــة قومه ــع مكان ــائل ترف الوس

ــم. ــت الشــمس عليه ــوم طلع أفضــل ق
العصبيــة  الصراعــات  هــذه  بســبب  اليــوم،  أفغانســتان  إن 
ولتدخــل األيــدي الخائنــة فــي إضرامهــا، صــارت علــی وشــك 
الســقوط والوقــوع فــي البــركان. وأدق تعبيــر لهــا، هــو أنهــا 

ــر.  ــكاد أن تنفج ــة ت كقنبل
ــن نجــد صراعــات  ــل، فل ــا الطوي ــا النظــر فــي تاريخن ــو دققن ل
ــع  ــدوث وقائ ــأن ح ــراف ب ــع االعت ــذه الشــناعة، م ــة به قومي
قوميــة أمــر طبيعــي فــي بلــد يعيش فيــه قوميــات مختلفــة. إنها 
ــاه  ــن قضاي ــعبنا ع ــغلوا ش ــداء ليش ــب األع ــن جات ــرة م مؤام

ــب.  ــد الحبي ــی هــذا البل األساســية، وليفرضــوا حكمهــم عل
ــو طــرد  ــد، ه ــذا البل ــات ه ــی أزم ــد للقضــاء عل فالحــل الوحي
المباركــة  البقعــة  هــذه  مــن  الخونــة  وأذنابهــم  المحتليــن 
ــاراً،  ــاراً وكب ــعبنا صغ ــی ش ــب عل ــة. ويج ــاد والتضحي بالجه
ــى مخططــات األعــداء فــي إشــعال  ــاه إل علمــاًء وعامــة االنتب
الصراعــات القوميــة والطائفيــة. نرجــو هللا التوفيــق والســداد.
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ال أدري تذكــرون أم ال تلــك الكلمــات 
التــي  الورديــة  والوعــود  الرنانــة، 
حملــة  إبــان  أوبامــا  بهــا  طنطــن 
ــي  ــة الت ــية األميركي ــات الرئاس االنتخاب
السياســيين  منافســيه  أمــام  ميّزتــه 
المؤسســة  ربيبــي  المخضرميــن، 
ماكيــن  جــون  الحاكمــة:  األميركيــة 
وهيــالري كلينتــون، عندمــا خدع شــعبه 
ــي الغــرف  ــم بهــذه الكلمــات: "ف والعال
المظلمــة لســجن أبــو غريــب وزنازيــن 
االعتقــال بســجن غوانتانامــو، خســرت 

أميــركا أغلــى قيمهــا".
بأنــه  بالخيــر  المخدوعــون  فتفــاءل 
-أخيــراً- قــد نهــض سياســي جديــد مــن 
الساســة األميركييــن، ســيحرر المجتمع 
ســوءات  مــن  والغربــي  األميركــي 
مــن  السياســي  والتكســب  االســتثمار 
التــي  والكراهيــة  الخــوف  أزمــات 
ســادت إبــان عهــد جــورج بــوش، عقب 
ــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر. هجم

حقيقــة  يعرفــوا  لــم  الذيــن  وانخــدع 
اليهــود والنصــارى، وحقيقــة ساســتهم 
وزعمائهــم، فباتــوا يستبشــرون خيــراً، 
ــبحون  ــوا يس ــل كان ــم؛ ب ــون له ويصفق
ــات  ــي الفضائي ــم ف ــم ويمّجدونه بحمده

وســائل  مــن  كثيــر  وفــي  والمواقــع 
اإلعــالم، يظنــون فــي بدايــة انتخابــه 
القادمــة ســتكون  أن ســنوات حكمــه 
مختلفــة عــن الصــورة الكالحــة ألمريــكا 
فــي عهــد الرئيــس المتهــور جــورج 
بــوش االبــن، وكان ظنهــم مبنــي علــى 
مــا قدمــه هــو مــن وعــود ورديــة، 

وبأســلوب لغــوي جميــل.
حلّفتــه  ولــو  يؤّكــد،  البعــض  وبــات 
رئيســاً  بــأّن  ســذاجته،  مــن  لحلــف 
كبيــراً لــه ثقلــه فــي عالــم السياســة 
مــن المحــال أن ينكــث وعــوده، وإال 
ــم، ومــا درى  ــالده فــي العال ســتُفضح ب
بــأّن الكافــر المتعــدي، والمحتــل الغاشــم 
ال يميـّـز الكــذب مــن الصــدق، وال الدجــل 
وعودهــم  فيخلفــون  الحقيقــة،  مــن 
شــاؤوا  متــى  عهودهــم  وينقضــون 
ــم،  ــان له ــم ال أيم ــاؤوا ألنه ــا ش وكيفم

ليــس عليهــم رقيــب وال حفيــظ.
ولكــن مــع مضــي الزمــن بــدأت طبيعــة 
نعــم  للعيــان،  تنجلــي  الرئيــس  هــذا 
إنــه رئيــس ضعيــف وغيــر صــادق، 
ويبــدو أنــه ال يملــك ناصيــة القــرار؛ 
بــل إنـّـه ينفـّـذ مــا يُملــى عليــه مــن وراء 
الظــن  وغالــب  والُســتُر،  الكواليــس 
ــه  ــن- أّن انتخاب ــن القرائ ــدو م ــا يب -كم
كان لغــرض إظهــار أن أمريــكا دولــة 
ديمقراطيــة نموذجيــة ال مــكان فيهــا 
للعنصريــة. ويكفــي أن نقــارن مــا قالــه 
مــع مــا فعلــه لتنكشــف حقيقتــه المخيبــة 

ــال. لآلم
ــن  ــف ضم ــذا المل ــدرج ه ــم ي ــا ل فأوبام
حملتــه  إبــان  وعــد  كمــا  أولوياتــه 
مســكوناً  ظــل  بــل  فقــط،  االنتخابيــة 
وغارقــاً فــي أولويــات الملفــات الداخلية 
ــه  ــن تركت ــون ضم ــا أن تك ــي أراده الت
فــي الحكــم، ومــن أوضــح األمثلــة علــى 
ذلــك: خطــة التأميــن الصحــي المجانــي، 
أو مــا يســمى "برنامــج أوبامــا للرعاية 
الصحيــة"، حتــى إن كبيــر موظفيــه فــي 
آنــذاك إيمانويــل رام  البيــت األبيــض 
خاطبــه ناصحــاً: "لمــاذا نبــدد رصيدنــا 
هــذا  إغــالق  ملــف  فــي  السياســي 
الســجن؟ إنــه ليــس أولويــة لألميركيين. 
الرعايــة الصحيــة المجانيــة هــي شــغل 
األميركييــن الشــاغل. ســيخلّدك التاريــخ 
هــذا  يحقــق  أميركــي  رئيــس  كأول 

اإلنجــاز".

إغالق سجن غوانتانامو
الوعد الكاذب ألوباما !!

أبو صالح
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إن للمنــح الدراســية -رغــم معايبهــا- أهميــة كبيــرة بيــن 
ــم مــن  ــوز بهــا؛ لكســب العل الشــباب الدارســين. كٌل يأمــل الف
مــوارده وكســب التجــارب العمليــة نظــراً إلــی توفــر اإلمكانــات 
ــق  ــية ح ــة الدراس ــری. المنح ــة الكب ــات الخارجي ــي الجامع ف
ــك االســتعداد والجــدارة  ــكل مــن يمل ــراد الشــعب، ف ــع أف لجمي

ــع  ــل م ــدول تتعام ــر ال ــذه الفرصــة. وأكث ــوز به ــه الف ــن حق م
شــعبها علــى هــذا األســاس، إال الدولــة العميلة في أفغانســتان، 
فإنهــا تــوزع المنــح علــی أســاس التمييــز القومــي واإلقليمــي 
والســلطوي. وهــذا األمــر أدی إلــی اليــأس والقنــوط بيــن 
الطلبــة المتفوقيــن الذيــن ال تتوافــر فيهــم الصفــات الســابقة.

مسلسل المنح الدراسية
وسوق السمسرة ..!

گل آغا أفغانيار
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هــذا ويحصــل الطــالب األفغــان علــی مئــات المنــح الدراســية 
)بكالوريــوس،  العليــا  الدراســات  مجــاالت  فــي  ســنوياً، 
ماجســتير، دكتــوراه(، وتســتلم وزارة التعليــم العالــي تلــك 
المنــح وتوزعهــا علــی أســاس التمييــزات العرقيــة والمذهبيــة 
حظــي  قــد  متفوقــاً  طالبــاً  أن  حــدث  وقــد  الطــالب.  بيــن 
ــي  ــق ف ــد انف ــة، وق ــا ســنة كامل بمنحــة دراســية، وانتظــر له
ــل  ــرة -قب ــة األخي ــي اللحظ ــن ف ــوال، ولك ــا آالف األم إحرازه
إقــالع الطائــرة- أُخبِــر بأنــه ُحــرم المنحــة. إنهــا مصيبــة 
ــتان.  ــتوى أفغانس ــی مس ــالب عل ــن الط ــر م ــا كثي ــب به أصي
ــراز، أحــد هــوالء الطــالب، وهــو يعيــش فــي إحــدی  أحمــد ف
الواليــات النائيــة، وقــد انتظــر ســنة كاملــة، وبعــد ســنة كاملــة 
ــة أن  ــب بصراح ــي، أُجي ــم العال ــی وزارة التعلي ــب إل ــا ذه لم
منحتــه ومنــح كثيــر مــن الطــالب أتيحــت إلــی أبنــاء الــوزراء 
وأصحــاب الســلطة. لذلــك باتــت المنــح الدراســية حكــراً علــی 
ــون  ــراء يركض ــات أوالد الفق ــن، وب ــاء والمتنفذي أوالد األغني

ــل. ــن دون طائ ــم ولك ــی تعلي ــول عل للحص
إنهــا مأســاة الطالــب األفغانــي. وفــي مثــل هــذه األوضــاع 
الحرجــة، تضيــع فرصــة التعليــم علــی مئــات الطــالب األفغــان 
المســتحقين للدراســة فــي الخــارج؛ وذلــك لمشــاكل وعراقيــل 
يواجههــا الطــالب مــن أجــل الحصــول علــی المنــح الدراســية.
وليســت هــذه هــي نهايــة المطــاف، بــل السمســرة وبيــع المنــح 
ــة تثقــل عواتــق الطــالب الُمولَعيــن  الدراســية بأســعار نجومي
قــام "صبغــة هللا  الخــارج. وقــد  فــي  الدراســة  بمواصلــة 
صابــر" مراســل جريــدة "العربــي الجديــد" بتحقيــق ميدانــي 
فــي هــذا المجــال، وحــاور بعــض الحائريــن فــي وادي المنــح 
الدراســية، وإليكــم مقتطفــات مــن تقريــر "العربــي الجديــد":
)يبحــث المواطــن األفغانــي، محمــد ماجــد، عــن منحــة دراســية 
ــهاداته  ــّدق ش ــد أن ص ــة، بع ــرة طويل ــذ فت ــون، من ــي القان ف
الجامعيــة، مــن نائــب فــي البرلمــان األفغانــي، علـّـه يوفــق فــي 
ــت  ــون. "ليس ــة القان ــالد ودراس ــارج الب ــفر خ ــه للس محاولت
ــی  ــول عل ــا للحص ــدم فيه ــي أتق ــی الت ــرة األول ــي الم ــذه ه ه
منحــة دراســية" هكــذا ابتــدر محمــد حديثــه، بينمــا كان يرتــب 
أوراقــه أمــام وزارة التعليــم العالــي، متابعــاً: "تعبــت مــن 
الروتيــن الممــل والطويــل، فيمــا يحصــل أبنــاء األثريــاء وكل 
مــن يدفــع مبالــغ ضخمــة عبــر سماســرة، يقفــون أمــام وزارة 
التعليــم، ويتواجــدون فــي أســواق العاصمــة والمــدن الرئيســية 

علــی المنــح الدراســية بــكل بســاطة وســهولة."
ــذي يشــكو  ــد، ال ــي الوحي ــب األفغان ــس الطال ــد لي ــد ماج محم
ــرج  ــا، إذ تخ ــية وبيعه ــح الدراس ــع المن ــي توزي ــاد ف ــن فس م
ــة القانــون والشــريعة فــي  ــل عاميــن مــن كلي ــد قب أحمــد مجي
ــن  ــه م ــن كون ــم م ــی الرغ ــة، وعل ــات األفغاني ــدی الجامع إح
أوائــل المتقدميــن إلــی المنــح الدراســية بمجــرد اإلعــالن 
عنهــا، وتوثيــق األوراق المطلوبــة مــن أعضــاء البرلمــان، إال 
ــم يحــظ حتــى اآلن بأيــة فرصــة، محمــالً الفســاد ســبب  أنــه ل

ــح. ــن المن ــه م حرمان
يقــول مجيــد لـ"العربــي الجديــد": الفســاد فــي قطــاع التعليــم 
الحاليــة  األفغانيــة  الحكومــة  جــداً،  كبيــر  أفغانســتان  فــي 
اعترفــت أن نحــو ألــف مدرســة أفغانيــة تصــرف رواتبهــا 

ومصاريفهــا شــهرياً، ال وجــود لهــا علــی أرض الواقــع، فمــا 
بالــك بقطــاع المنــح الدراســية؟"(.

وقــد زادت " العربــي الجديــد" فــي جانــب آخــر مــن تقريــره: 
)رصــد كاتــب التحقيــق أمــام وزارة التعليــم العالــي والخارجيــة 
وبالقــرب مــن الســفارات األجنبيــة، عــدداً مــن السماســرة 
والوســطاء، الذيــن يقبلــون عليــك بمجــرد دخولــك إلــی وزارة 

التعليــم العالــي واإلدارة المعنيــة بالمنــح الدراســية.
أحــد هــؤالء السماســرة، رفــض ذكــر إســمه، يبــرر مــا يفعلونه 
بــأن أبنــاء كبــار المســؤولين فــي الحكومــة، أو الــوزارة 
وأقــارب نــواب البرلمــان، يحصــدون المنــح الدراســية كلهــا، 
فيمــا يعمــل الوســطاء علــی توفيــر المنــح للجميــع عبــر مبالــغ 
بســيطة علــی حــد قولــه. لكــن محمــد شــفيع، خريــج المرحلــة 
الثانويــة فــي إقليــم ننجرهــار شــرقي البــالد، يرفــض مــا قالــه 
سمســار المنــح، قائــالً: "توجهــت إلــی وزارة التعليــم العالــي، 
ــي  ــی منحــة دراســية ف للســؤال عــن إجــراءات الحصــول عل
أروبــا أو الهنــد. نصحنــي صديــق بالتوجــه إلی أحد السماســرة 
ــن  ــت، لك ــع الوق ــن تضيي ــدالً م ــوزارة، ب ــام ال ــن أم المتواجدي
فوجئــت بطلــب السمســار مبلــغ ۱۲ ألــف دوالر أميركــي حتــی 

يســهل لــي األمــر، بالطبــع ال تملــك أســرتي هــذا المــال."
ــا،  ــد آغ ــإن محم ــفيع، ف ــد ش ــة محم ــن حال ــس م ــی العك وعل
ــب  ــد الطال ــالد، ووال ــاد شــرقي الب ــة جــالل آب ــي مدين تاجــر ف
ــي  ــه ف ــی منحــة دراســية البن ــي الحصــول عل ــد، نجــح ف أحم
الهنــد، عبــر السماســرة. يقــول: "السماســرة لهــم عالقــة 
مباشــرة بالمســؤولين فــي وزارة التعليــم العالــي والســفارات 
الــدول األروبيــة قيمتهــا  الدراســية فــي  المنــح  األجنبيــة. 
إلــی ۱۰۰۰۰ دوالر  بيــن ۷۰۰۰ دوالر أميركــي  تتــراوح 
أميركــي، بينمــا قيمــة المنــح الدراســية فــي الهنــد بيــن ۲۵۰۰ 
دوالر إلــی ۳۵۰۰ دوالر، أمــا باكســتان وتركيــا فقيمــة المنــح 
الدراســية فيهــا حســب التوافــق بيــن الطرفيــن"(. انتهــت 

ــد". ــي الجدي ــدة "العرب ــات جري مقتطف
إن هــذا الفســاد الشــامل فــي مجــال المنــح الدراســية أدی 
بكثيــر مــن الطــالب المتفوقيــن إلــی اليــأس والقنــوط. وصــار 
عندهــم انطبــاع أن المنــح ألبنــاء األثريــاء وأصحــاب القــدرة 
ــاب  ــي الذه ــوال ف ــق األم ــي أن ننف ــك ال ينبغ ــة، لذل والوجاه
إلــی كابــل للتســجيل فــي المنــح. المؤســف أن الدراســات العليــا 
ــن الطــالب  ــر م ــك يرجــح كثي ــداً. لذل ــة ج ــالد ضعيف داخــل الب
ــر  ــع للعم ــا تضيي ــالد؛ ألنه ــة الدراســة داخــل الب عــدم مواصل
ــث  ــي اإلدارات، حي ــا ف ــار له ــهادة ال اعتب ــی ش ــول عل وحص
فــإن  العالــي،  التعليــم  ألهميــة  ونظــراً  يُقبــل صاحبهــا.  ال 
هــذه القضيــة أزمــة يعانــي منهــا الشــباب األفغانــي. وقــد 
ــال  ــاب الم ــاء أصح ــدأ أبن ــية، وب ــح الدراس ــل المن ــدأ مسلس ب
ــی  ــة إل ــام المقبل ــي األي ــم الذهــاب ف ــح ث ــدرة اســتالم المن والق
ــم  ــي بيوته ــين ف ــن جالس ــراء المتفوقي ــاء الفق ــارج، وأبن الخ
ويشــاهدون األثريــاء عبــر شاشــة التلفــاز يودعــون البلــد 

ــارج. ــي الخ ــة ف ــة الدراس لمواصل
ــی  ــف؟ ومت ــع المؤس ــذا الوض ــيدوم ه ــی س ــی مت ــدري إل ال ن
ســيحصل الطــالب الفقــراء علــى حقهــم مــن الدولــة الفاســدة؟!



مجلة الصمود  -  العدد 127     |     محرم 1438هـ  -  أكتوبر 2016م 26

الواليــات  معظــم  فــي  العميلــة  اإلدارة  جنــود  معظــم  إّن 
والمديريــات فــي حالــة دفــاع، وخــالل الشــهر الماضــي فقــدوا 
عــدة مديريــات فــي مختلــف أنحــاء البــالد. ووفقمــا قــال 
ــل  ــد": قُت ــارلز كليولن ــرال تش ــو "الجن ــم النيت ــدث باس المتح
ــدي،  ــف جن ــاء 20 أل ــة زه ــهور الماضي ــالل 8 ش ــرح خ وج
إال أن اإلدارة العميلــة بــدل أن تعتــرف بهزيمتهــا النكــراء، 
ــذب  ــرّوج للك ــذت ت ــن، أخ ــام المجاهدي ــح أم ــا الفاض وضعفه
ــوة،  ــا ق ــا نصــراً، وضعفه بمســاندة اإلعــالم فتســمي هزيمته
وفرارهــا مــن الثكنــات انســحاباً تكتيكيــاً. وهكــذا كلمــا رّوجــوا 
شــبهة ســقطت وســقطوا معهــا؛ ألن حبــل الكــذب قصيــر كمــا 

ــال. يق
المحتليــن  الصليبييــن  قصــف  اشــتداد  مــع  ذلــك  وتزامــن 
ــة،  ــاً بريئ ــوا أرواح ــرة، وأزهق ــاً كثي ــروا بيوت ــن، فدم للمدنيي

وال تســأل عــن أعــداد الجرحــى والمصابيــن.
العمــالء يفرحــون بتحقيــق تقــّدم مــا لجنودهــم، لكنهــم يعرفون 
تمامــاً بأنهــم ال يخطــون خطــوة إلــى األمــام دون مســاندة 
ــا الشــعب  ــي يكــون ضحيته ــة، الت ــوات المحتل ــة مــن الق جوي

ــد. ــوب المضطه المنك
مــا أصعــب وأنكــى وأمــّر أن تكــون الصرخــات بــال صــدى أو 
جــدوى! فآهــات األفغــان ال يســمعها القاطنــون فــي القصــور؛ 
أصّمــت  والمغنيــات  والراقصــات  المطربــات  أصــوات  ألن 

ــم. آذانه
ومــا أكثــر مــا تُغيــر القاذفــات مــن طــراز بــي 52 علــى القــرى 
واألريــاف! حتــى ال يغمــض للنــاس جفــن؛ هلعــاً ورعبــاً مــن 
الدجاليــن  ولكــن  العميــاء.  والغــارات  العشــوائي  القصــف 
يطبلــون ويزمــرون فــي وســائل اإلعــالم بــأّن األوضــاع علــى 
مــا يــرام، وأن الهــدوء واالســتقرار ســائد فــي البــالد، وليــس 
ثّمــة خبــر يفضــح مــا يقترفــه المحتلــون مــن اضطهــاد للشــعب 

المنكــوب.
لماذا اشتدت غارات األمريكان في هذه األيام؟

النهــار،  رابعــة  فــي  الشــمس  كوضــوح  واضــح  الجــواب 
فاألمريــكان عندمــا رأوا جنودهــم يُقتلــون بأيــدي المجاهديــن 
والثكنــات  القواعــد  مــن  ويفــرون  يهربــون  أو  األبطــال 

ــا رأوا  ــة، وعندم ــون وراء المناطــق اآلمن ــات ويلهث والمديري
كثــرة هــروب جنودهــم العمــالء من مراكزهــم؛ كثّفــوا الغارات، 
ومــا يزيــد الطيــن بلــة هــو طلبــات اإلدارة العميلــة المتكــررة 
مــن األســياد تكثيــف الغــارات الجويــة، فبــدأ المحتلــون بقصــف 
ــا بهجمــات المحتليــن الكثيفــة فــي  عشــوائي عنيــف مــا ذّكرن
ــال  ــري ط ــى أن القصــف البرب ــالل أفغانســتان، حت ــة احت بداي

ــم خســائر فادحــة. ــالء وكبّده ــود العم الجن
إن ضــراوة القصــف األمريكــي يعنــي بدايــة انهيــار االحتــالل 
الســاحق، وانهزمــه المحقــق، وقــرب انتهــاء صــراع حاســم 
األمريــكان  هزيمــة  يصــّور  وهــو  والباطــل.  الحــق  بيــن 
وفظائعهــم، وفــي نفــس الوقــت يصــّور حــال المضطهديــن 
ــاء  ــد األبن ــى ي ــح عل ــم الذبي ــتقالل وطنه ــون اس ــن يروم الذي
ــى  ــوا أوراحهــم عل ــن وضع ــارة اإلســالمية الذي ــارى لإلم الغي

أكفهــم ومضــوا يقارعــون الصليــب بالغالــي والنفيــس.

ــون الشــعب  ــوق اإلنســان ويوهم ــن يتشــدقون بحق ســحقاً لم
ــت  ــون ببن ــم ال ينبس ــمين، ولكنه ــن الغاش ــد القاتلي ــم ض بأنه

ــرة. ــكان األخي ــع األمري ــام فظائ شــفة أم
أال ســحقاً لهــؤالء الذيــن صمتــوا وســكتوا عــن هــذه المجــازر 
المواطنــون  ضحيتهــا  ويــروح  األمريــكان  يقترفهــا  التــي 
دوالرات  عنهــم  تنقطــع  ال  كــي  صمتــوا  الذيــن  األبريــاء. 

أميــركا، وال يفقــدوا كراســيهم ومناصبهــم الخسيســة.
ــي  ــاع ف ــوى بالص ــون الفت ــن يكيل ــباهه الذي ــياف وأش ــن س أي
حــوادث مفتعلــة ومــزورة ومنســوبة للطالبــان، فيســتدلّون 
ضــد  الشــعب  ويســتفزون  واألحاديــث  بالقــرآن  زوراً 
ــروح  ــذي ي ــي ال ــف األمريك ــن القص ــم م ــن ه ــن، أي المجاهدي

ضحيتــه كثيــر مــن األبريــاء والمواطنيــن؟

وههنــا نعــرف بــأن الملجــأ إال إلــى هللا ســبحانه وتعالى، نشــكو 
إليــه ضعفنــا وضعــف شــعبنا المضطهــد ليرحمــه، وينقــذه مــن 
براثــن اليهــود والنصــارى الغاشــمين، وينصــره نصــراً مــؤزراً 

علــى المعتديــن والمحتليــن، وماذلــك علــى هللا بعزيــز.

لماذا
اشتدت غارات أمریكا الجویة

أبوصهيب الحقاني

؟؟
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ــل  ــي )2016م(، قت ــام الحال ــي غــرة شــهر أغســطس للع ■ ف
العمــالء المعلــم محمــد شــفيق الــذي رحــل منــذ مــدة قصيــر ة 

مــن مديريــة نــرخ إلــى مركــز واليــة ميــدان وردك.

هــاون  قذائــف  العمــالء  أطلــق  مــن أغســطس،   2 فــي   ■
عشــوائية علــى المناطــق الســكنية فــي واليــة كابيســا بمديريــة 

ــيدتين. ــة س ــى إصاب ــا أدى إل ــاب، مّم تج

■ فــي 3 مــن أغســطس، استشــهد 2 مــن المواطنيــن جــراء 
ــة جمكنــي  ــي أطلقوهــا فــي مديري ســقوط قذائــف العمــالء الت

ــا. ــواره بواليــة بكتي بمنطقــة ل

■ بتاريــخ 4 مــن أغســطس، فتــح العمــالء نيرانهــم علــى 
بيــوت المدنييــن فــي مديريــة ميــزان بواليــة زابــل، مّمــا أودى 

ــن. ــة 2 آخري ــل وإصاب ــاة طف بحي

■ فــي 5 مــن أغســطس، استشــهد طفــالن جــراء ســقوط 
قذائــف العمــالء علــى قريــة نظــروال بمديريــة شــلجر بواليــة 

ــيدتان. ــت س ــي وأصيب غزن

والعمــالء  المحتلــون  قــام  أغســطس،  مــن   7 بتاريــخ   ■
ــة  ــي بمديري ــة جيخوج ــي قري ــن ف ــوت المدنيي ــتهداف بي باس
ــف هــاون، فاستشــهد جــراء  ــس بقذائ ــة بادغي مرغــاب بوالي
ذلــك  3 مــن المواطنيــن وجــرح 6 آخــرون. ويُقــال أن بيــوت 

جرائم المحتلين والعمالء
في شهر أغسطس 2016م

حافظ شسعيد

ضحايا الحرب األمريكية
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المدنييــن المســتهدفة كانــت تبعــد 3 
ــدّو. ــدة الع ــن قاع ــرات ع كيلومت

ــم  ــن أغســطس، داه ــخ 8 م ■ بتاري
ــة  ــي أده بوالي ــة غورم ــالء قري العم
خيــل  وتنــي  بــوزه  بادغيــس، 
)بمديريــة ســبيره(، فقتلــوا أثنــاء 
ــوا  ــن، واعتقل ــن المواطني ــك 3 م ذل

عــدداً منهــم واقتادوهــم معهــم.

■ فــي 12 مــن أغســطس، استشــهد 
13 مــن المواطنيــن األبريــاء جــراء 
غــارة جويــة نفذهــا المحتلــون علــى 
قريــة مينــاره بمديريــة خوشــاوند 
بواليــة بكتيــا، واســتهدف المحتلــون 
بيــت الدكتــور وريخمــن، فاستشــهد 
ــى  ــرته عل ــراد أس ــن أف ــو و13 م ه
ــن  ــان م ــهود العي ــال الش ــور. وق الف
المدنييــن لوكالــة األفغــان اإلســالمية 

ــال والنســاء  ــا هــذا القصــف الوحشــي هــم األطف ــأّن: ضحاي ب
وكلهــم مــن المواطنيــن األبريــاء. واعتــرف مســؤولوا واليــة 

ــون. ــأّن الخســائر تكبدهــا المدني ــا ب بكتي

■ بتاريــخ 12 مــاه اگســت در مربوطــات ولســوالی جلگــه 
واليــت ميــدان وردگ در قريــه احمــد خيــل عســاکر يــک فــرد 
را بــه نــام مســتوخان کــه در کشــت و کرونــده خــود مصــروف 

کار بــود شــهيد ســاخته.

■ بتاريــخ 13 مــاه اگســت قريــه دامنکــوه مربــوط ســاحه 
ــر توســط  ــت لوگ ــد آغــه والي زرغــون شــهر ولســوالی محم
عســاکر داخلــی زيــر فيــر هــاوان قــرار داده شــده کــه در آن 
ــک زن شــهيد شــدند. ــراه ي ــام ســيدجان هم ــه ن ــل ب ــک طف ي

■ فــي 15 مــن أغســطس، أصيــب 6 مــن المواطنيــن فــي 
منطقــة 28 ويالــي بمديريــة غنــي خيــل بواليــة ننجرهــار 

بنيــران جنــود الميليشــيا المحليــة.

■ وفــي نفــس التاريــخ، استشــهد 5 مــن المواطنيــن األبريــاء 
ــرب  ــالء ق ــف العم ــراء قص ــاء؛ ج ــال والنس ــم األطف ــا فيه بم

ــة بغــالن. ــه غــوري بوالي ــة دهن ســوق مديري

■ فــي 17 مــن أغســطس، اعتقــل المحتلــون والعمــالء 7 مــن 
المواطنيــن فــي منطقــة هديــا خيــل بمديريــة تشــبرهار بواليــة 

ننجرهار.

ــة  ــون والعمــالء قري ــي 18 مــن أغســطس، داهــم المحتل ■ ف
رئيــس عبــدهللا بواليــة قنــدوز، ففتشــوا بيــوت المدنييــن، 
ــم  ــوا 7 منهــم وزجــوا به ــاس واعتقل ــوا الن ــك عذب ــاء ذل وأثن

ــي ســجونهم. ف

■ فــي 19 مــن أغســطس، استشــهد 2 مــن عــوام المســلمين 
القصــف  جــراء  قنــدوز؛  بواليــة  تشــاردره  مديريــة  فــي 
ــل  ــن قب ــة م ــن األســلحة الثقيل ــف م الوحشــي وإطــالق القذائ

ــم. ــة يتي ــبحاني وقري ــة س ــى منطق ــالء عل العم
■ فــي 20 مــن أغســطس، استشــهد ســيد وســيدة فــي قريــة 
ــالء  ــران العم ــراء ني ــدوز؛ ج ــة قن ــز والي ــرب مرك ــي ق خروت

ــة، كمــا جــرح طفــل أيضــاً. الثقيل

■ فــي 20 مــن أغســطس، هاجــم العمــالء موظفــي ومهندســي 
الكهربــاء الذيــن كانــوا يريــدون أن ينصبــوا أعمــدة الكهربــاء 
فــي منطقــة سيســي بمديريــة ســيد ابــاد بواليــة ميــدان وردك، 

فجــرح مهنــدس واستشــهد آخــر.

ــان وهمــا محمــد  ــي 22 مــن أغســطس، استشــهد مواطن ■ ف
ــة  ــاغ بوالي ــرره ب ــة ق ــروي بمديري ــة بي ــي قري ــه ف ــاز وابن أي

ــالء. ــف العم ــي بقذائ غزن

■ فــي 29 مــن أغســطس، داهــم المحتلــون والعمــالء منطقــة 
ــوت  ــدوز، ففتشــوا بي ــة قن ــز والي ــع مرك ــن تواب ــم م ــوي كن ل
المواطنيــن، وأثنــاء ذلــك فجــروا أبــواب بيوتهــم باأللغــام، 
ونهبــوا أمــوال النــاس، وفــي نهايــة المطــاف اقتــادوا 13 مــن 

المواطنيــن بمــا فيهــم إمــام الحــي إلــى ســجونهم.

المواطنيــن  مــن   4 استشــهد  أغســطس،  مــن   31 فــي   ■
األبريــاء؛ جــراء ســقوط قذائــف مدفعيــة دي ســي التــي أطلقهــا 
العمــالء علــى قريــة ملرغــه مــن توابــع مركــز واليــة قنــدوز. 
ــوا  ــراء، وطالب ــة النك ــذه الجريم ــة ه ــي المنطق واســتنكر أهال

ــن. ــب المجرمي ــة أن تحاس الحكوم
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احتلّــت قــواُت االتحــاد الســوفياتي أفغانســتان، وهــي 
ــى  ــاه الحــّرة والقضــاء عل ــى المي ــة عل ــم بالهيمن تحل
المجاهــدون  لهــا  فتصــّدى  والمســلمين،  اإلســالم 
األفغــان بــكّل قــّوة وبســالة، واشــتعلت فــي الشــعوب 
اإلســالمية شــبابها وشــيوخها حميـّـة الجهــاد، وَحيـَـت 
اإلســالم  ســنام  ذروة  هــي  التــي  الفريضــة  هــذه 
ــي  ــد تلقّ ــاد الســوفياتي بع ــزم االتح ــد، وانه ــن جدي م

ضربــات المجاهديــن وتضحياتهــم.
ــع  ــه م ــاً لوج ــدون وجه ــتان كان المجاه ــي أفغانس ف
االتحــاد الســوفياتي، وقــادة الغــرب ظلّــوا فئرانــاً 
ــاً مــن بطــش االتحــاد الشــيوعي  فــي جحورهــم خوف

آنــذاك، يتربّصــون مصيــر هــذه المعركــة.

ومنــذ عــدة ســنوات ثــار الشــعب الســوري ضــّد آخــر 
ــرق  ــي الش ــيوعي ف ــم الش ــة الحك ــن عمال ــة م عصب
ــوء  ــا، بض ــاذ عميله ــيا إلنق ــت روس ــط، فتدّخل األوس
أخضــر مــن قبــل أمريــكا والغــرب وصهاينــة العالــم.
روســيا الشــيوعية أتــت إلــى بالدنــا مــن جديــد، وهــي 
تتصــّرف فــي الشــام نيابــة عــن الغــرب وبإشــارة 
مــن قادتــه وبدعــم منهــم، فلــوال الدعــم الغربــي لمــا 
ــة والمستشــفيات  ــز الطبي تجــرأْت أن تقصــف المراك
وقوافــل األمــم المتحــدة للمســاعدات. روســيا مــن 
جديــد بــدأت تحــارب فــي غيــر أرضهــا مثلمــا كانــت 
فــي أفغانســتان، وتحــارب فــی أرض جّربــت فيهــا 
فالهزيمــة  قبــل،  مــن  والصليبييــن  التتــر  هزيمــة 

ــإذن هللا! ــة ب ــة أو آجل ــا عاجل ــة نحوه متوجه
والمتوقــع أن تنهــزم وتنهــار روســيا ومــن معهــا 
ــاد  ــار االتح ــة كانهي ــتكبارية الداعم ــوى االس ــن الق م
مــن  تنمحــي  وأن  أفغانســتان،  فــي  الســوفياتي 
الخريطــة كأي قــوة طاغيــة فــي التاريــخ انمحــت مــن 

المجاهدون والقوی االستكبارية

وجهًا لوجه
سيف هللا الهروي
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ــم  ــاد، ول ــن العب ــن بي ــا الرحم ــام دول، يداوله ــود، فاألي الوج
يَخلــد األفــراد، ولــم تَخلــد القــوى. والقــوى مهمــا عظمــْت 
ــْت  ــى إذا اصطدم ــف، حت ــرم وتضع ــة ته ــي النهاي ــرْت فف وكب
بقــوى أخــرى ضعيفــة فــي ظاهرهــا، قويــة بإيمانهــا وعقيدتهــا 
تصــدْت لهــا؛ انهــارت أمامهــا، أو غرقــْت فــي بحــار مــن 
األزمــات والثــورات التــي ظهــرت لهــا مــن حيــث ال تحتســب، 
فذابــت أمامهــا كمــا يــذوب الملــح فــي المــاء. فللــه جنــود فــي 

الســماوات واألرض يظهرهــم ويرســلهم متــى شــاء.

علــى أي حــال، مــرة أخــرى يشــهد العالــم صراعــاً عنيفــا آخــر 
بيــن المجاهديــن وبيــن روســيا التــي أتــْت نيابــة عــن القــوى 

االســتكبارية كلّهــا فــي العالــم.
وفــي هــذه األيــام تتعــرض مدينــة حلــب العاصمــة الصناعيــة 
للشــام ألســوأ أنــواع القصــف؛ المبانــي مهّدمــة هنــا وهنــاك، 
ــاك،  ــا وهن ــة هن ــاء قائم ــيوخ والنس ــال والش ــازر لألطف المج
مركــز صحــي  مــن  فمــا  وهنــاك،  هنــا  موّزعــة  األشــالء 

حتــى  قُِصــف،  وقــد  إال  مستشــفى  أو 
المســاعدات والفــرق الطبيــة التي ترســلها 

األمــم المتحــدة تعرضــْت للقصــف!
ــذه  ــكل ه ــيا ب ــتفرد روس ــتحيل أن تس  مس
الجرائــم دون دعــم قــادة الغــرب وعلــى 

رأســهم األمريــكان!
 فلــم يظهــر مــن وســائل اإلعــالم العلمانيــة 
التــي تعتبــر لســان الغــرب المتحضــر أدنــى 
الجرائــم  هــذه  بشــاعة  يناســب  اهتمــام 
البربريــة التــي ترتكبهــا روســيا بقصفهــا، 

ــة خاّصــة لهــا! فضــالً عــن تغطي
وتُســتهدف علــى مــرأى ومســمع مــن قــادة 
الغــرب وعلــى أعيــن المجتمــع الدولــي 
قوافــُل المســاعدات الدوليــة التــي ثلثــا 
ــة  ــر أدوي ــث اآلخ ــة، والثل ــاحناتها خالي ش
وتُقصــف  صالحياتهــا.  انتهــت  وأغذيــة 
والمستشــفيات،  الصحيــة  المراكــز 
وتقصــف األحيــاء الســكنية التــي فيهــا 

والنســاء! األطفــال 

وعبيدهــم  وعمالئهــم  الغــرب  قــادة  إن 
وأذيالهــم والمطبلــون لهــم والمخدوعــون 
بهتافاتهــم منــذ دهــر وهــم يصرخــون علــى 
أســماعنا وأبصارنــا بحمايتهــم لحقــوق 
اإلنســان، ولــم ينتهــوا يومــاً عــن هتافــات 
حقــوق المــرأة، وإصــدار قــرارات بعــد 
قــرارات ضــد هــذا البلــد المســلم أو ذاك 
بشــأن حقــوق مضيعــة موهومــة للنســاء!
ــي  ــم وســائل إعــالم ف ــون أضخ ــم يملك فه
ــاً  ــاً وبكم ــرون صم ــم الكثي ــم، ويتبعه العال
وعميــاً فــي كل نهيــق وشــهيق، لكنهــم 
يغضــون الطــرف هــذه األيــام عــن حقــوق 

ــيحون  ــب، ويش ــي حل ــزل ف ــن الع ــاء والمدنيي ــال والنس األطف
ــم  ــن مواقعه ــا عناوي ــة يجعلونه ــار تافه ــى أخب ــم إل بوجوهه

وقنواتهــم!

مــا يجــري فــي حلــب يزيــد المتابــع إيمانــاً بــأن نفــاق الغــرب 
ــدة  ــات المتح ــادة الوالي ــرب بقي ــي، وأن الغ ــه ال ينته وعمالئ
األمريكيــة هــم اليــوم أكثــر فرحــا بجرائــم روســيا مــن روســيا، 
ألنهــم أكثــر المســتفيدين منهــا؛ وألّن فــي هــذه الجرائــم يجدون 
فيهــا مصلحتهــم ومنفعتهــم التــي يؤمنــون بهــا إيمانــا كامــالً، 
ولــم يؤمنــوا يومــاً بالقيــم األخالقيــة والمبــادئ اإلنســانية التــي 

هتفــوا لهــا!
فاستقيموا واثبتوا أيّها المجاهدون!

فاستقيموا أيها المرابطون في الشام!
ــى  ــن عل ــج باللع ــم، وإن ألســنتهم تله ــة معك ــوب األم ــإن قل ف
أعدائكــم، وأدعيتهــم ترفــع لكــم بالنصــر، ومــا النصــر إال مــن 

ــز. ــد هللا العزي عن
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يــرى العالــم أّن المقاتــالت الحربيــة الروســية والســورية 
التــي  المناطــق  المتفجــرة  والبراميــل  بالقنابــل  تمطــر 
تســيطر عليهــا المعارضــة فــي حلــب فــي أعنــف قصــف 
تتعــرض لــه المدينــة منــذ شــهور، فتقصــف األحيــاء 
الســكنية ُموقِعــة مئــات القتلــى وآالف الجرحــى؛ وهدفهــم 
ــى االستســالم. ــك إخضــاع األهالــي وإجبارهــم عل مــن ذل

بســيول  طافحــة  وشــوارعها  وســككها  حلــب  فأحيــاء 
تحولــت ســكك حلــب  لقــد  األشــالء.  الدمــاء ومتناثــر 
إلــى أطــالل ومقابــر جماعيــة لســكانها، وحقــول تجــارب 
ــث وال  ــن مغي ــا م ــرة. وم ــرب ألول م ــة تج ــلحة فتاك ألس

مــن منجــد إال هللا.
ــى  ــم يتعام ــات، ث ــم المتحضــر يتشــّدق ببعــض الكلم العال
ــو لقــي بعــض الشــواذ فــي  ــة المجــازر، بينمــا ل عــن بقي
شــوارع أروبــا مصرعهــم بيــد مســلم لثــار العالــم بمــا فيــه 
المســلم والكافــر! ولقامــوا قومــة رجــل واحــٍد الســتنكاره 
وشــجبه بأشــّد الكلمــات! والســتنفرت الجيــوش لنجدتهــم 
وإغاثتهــم! بينمــا يتفّحــم أطفــال حلب وشــيوخها ونســاؤها 
العجــزة بنــار الشــيوعيين والبعثييــن، وال يعبــأ بهــم أحــد؛ 

فإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون.
 تنقــل وســائل اإلعــالم بعــض مآســي مجــازر حلــب، 

مأساة حلب الشهباء
وخزي العامل !

أبوصالح
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فتــرى علــى شاشــة التلفــاز جماعــات مــن النــاس يزدحمــون 
ــة الشــامخة  ــرى األبني ــع القصــف، فت ــا وق ــاك حيثم ــا وهن هن
كالقبــر العظيــم، كأنــه لــم  بعــد دقائــق مــن القصــف تــالّ 
ــاس مســاحيهم  ــل الن ــاة، فيُعم ــذ ســاعات يبســم للحي ــن من يك
ومعاولهــم فــي هــذه األنقــاض فيكشــفون عمــا تنفطــر لهولــه 
ــل  ــا يُخج ــاة ومآســيها م ــب الحي ــن غرائ ــون م ــوب، ويلق القل
أكبــر القُّصــاص ويدفعــه إلــى كســر القلــم وهجــر الكتابــة؛ ألن 
الواقــع الــذي وقــع ويقــع منــذ أيــام علــى حلــب أبلــغ مــن كل 
مــا قــد يتخيّلــه األدبــاء والقّصــاص، وإن جميــع أفــالم الرعــب 
الهوليوديــة بخدعهــا الســينمائية، تقــف عاجــزة عــن تجســيد 

ــب. مــا يجــري فــي حل
النســاء يولولــن ويِصحــن علــى زوج ضائــع أو ولــد مفقــود، 
ــى أرجــل الكشــافة وأصحــاب المســاحي يســألنهم  ــن عل ويقع
اإلســراع بالكشــف عّمــن افتقــدن مــن أقربائهــن، والرجــال...  
ــف  ــام، وكي ــي هــذه األي ــد مــن النســاء ف ــس الرجــال بأجل ولي
يتجلّــد الرجــل ويصبــر وحبيبــه تحــت األنقــاض، وكلمــا مــّرت 
ــه المــوت شــهراً! كيــف يصبــر وهــو يظــّن أن  ــا من لحظــة دن
فــي يــده حيــاة حبيبــه المدفــون حيــاً تحــت الثــرى، ويتصــور 
كيــف يعيــش مــن بعــده إذا توّهــم أنــه هــو الــذي قتلــه بتقاعســه 

عــن إســعافه؟
والمآســي  الفواجــع  مــن  حلــب  فــي  اآلن  يجــري  مــا  إّن 
والمجــازر ال يقــدر علــى وصفــه لســان وال قلــم. فينتشــل 
ــا، أو  ــرف أصحابه ــّوهة ال يُع ــة ومش ــاً مفّحم ــارون جثث الحفّ
ــة،  ــه الميت ــدي أم ــن ث ــاً، يرضــع م ــه حي ــع يجدون ــل رضي طف

حقائــق لــو كانــت خيــاالً لكانــت مــن أغــرب الخيــال.
أين الذين كانوا يتبجحون بحقوق اإلنسان؟

لمــاذا تهدمــون اآلن مــا بنــى أجدادكــم وترجعــون بالعالــم إلــى 
الــوراء قرونــاً ثالثــة؟

أم قــد نســيتم مــا أعلنتمــوه مــن أنكم أنصــار للشــعوب وللحرية 
ــارة  ــرن الحض ــو ق ــذي ه ــرن ال ــذا الق ــي ه ــن؟ أف وللمظلومي
والنــور، فلـِـَم لــم نــَر مــن نــوره إال بريق البــارود ولهيــب النار، 
ــق  ــات والحرائ ــادق والدباب ــه إال البن ــم نُبصــر مــن حضارت ول

والمجــازر بحلــب وأخواتهــا مــن األراضــي الشــامية.
إن حلــب المدمــرة علــى رؤوس أصحابهــا ســتبقى عــاراً علــى 
ــاء المســفوكة تالحــق  ــة الدم ــن اإلنســانية، وســتبقى لعن جبي
تجــار المــال والســالح وعشــاق لحــوم األطفــال المشــوية فــي 

أزقــة حلــب وغيرهــا مــن المــدن الســورية.
فيــا شــعبنا المظلــوم فــي حلــب ويــا أيهــا المنكوبــون! يــا مــن 
قــوي عليهــم عدّوهــم وعــدّو دينهــم ونالهــم بــاألذى وســامهم 
ــا  ــل عم ــى ظــّن أّن هللا غاف ــى حت ــم وبغ ــى فيه الخســف، وطغ
ــر ســاعة، وأّن الفــرج بعــد  ــإّن النصــر صب ــروا ف يعمــل، اصب
الشــّدة وأن مــع العســر يســران، وعــد هللا ال يُخلــف وعــده بــأن 
ــون  ــن يقض ــبالكم الذي ــر أش ــم وينص ــر دينك ــم، وينص ينصرك
دينكــم  وإّن  منصــورون،  وإنكــم  هللا،  ســبيل  فــي  قرابيــن 
ــم  ــمون، ول ــدى الغاش ــون، وتع ــادى الظالم ــور وإن تم لمنص
ــفاً  ــاً وخس ــالً وجرح ــبعوكم قت ــة وأش ــم إالً وال ذم ــوا فيك يرقب
ــد  ــن تج ــالً، ول ــنة هللا تبدي ــد لس ــن تج ــنة هللا ول ــخاً، س ومس

ــالً. ــنة هللا تحوي لس
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العــام  تتخلــل  التــي  المناســبات  مــن 
)األول  الهجريــة  الســنة  رأس  الهجــري: 
اإلســراء  وذكــرى  محــرم(،  شــهر  مــن 
مــن  والعشــرين  الســابع  فــي  والمعــراج 
رجــب، وبدايــة الصيــام فــي شــهر رمضــان، 
ــي العشــر األواخــر  ــون ف ــدر وتك ــة الق وليل
مــن شــهر رمضــان، وعيــد الفطــر ويكــون 
أول شــوال، وعيــد األضحــى ويكــون فــي 
العاشــر مــن ذي الحجــة، وموســم الحــج 
ــى  ــن إل ــي الفتــرة مــا بيــن الثام ــون ف ويك

الثالــث عشــر مــن ذي الحجــة.
وقــد أطلــت علينــا المناســبة األولــى مــن 
الحــدث  وهــي  الجديــدة  الهجريــة  الســنة 
الدينــي الــذي ينتظــر فيــه المســلمون اليــوم 
األول مــن شــهر محــرم، الشــهر األول فــي 
التقويــم اإلســالمي، ويســتخدم كثيــر مــن 
ليتذكــروا  التاريــخ  هــذا  المســلمين 
الــذي  الهجــرة،  حــدث  أهميــة 
هاجــر فيــه النبــي محمــد صلــى هللا 
عليــه وســلم مــن مكــة إلــى يثــرب 

)المدينــة المنــورة اليــوم(.
ســارت العــرب علــى عــدة مراحــل 
فــأول  لألحــداث،  تأريخهــم  فــي 
إســماعيل  بنــو  هــم  أرخ  مــن 
النبــي -علــى نبينــا وعليــه 
الســالم-، فأّرخــوا بنــار 
إبراهيــم  هللا  نبــي 

ــن  ــوا م ــم أّرخ ــالم، ث ــالة والس ــا الص ــى نبين ــه وعل علي
ــب  ــوت كع ــن م ــوا م ــم أّرخ ــرفة، ث ــة المش ــان الكعب بني
بــن لــؤي، ثــم أّرخــوا مــن حادثــة الفيــل. وفــي كل تلــك 
الســنوات التــي مضــت مــن تأريــخ العــرب باختــالف 
األحــداث التــي أرخــوا بهــا، كانــت بدايــة الســنة عندهــم 
هــي مــن شــهر محــرم الحــرام، وذلــك لكونــه من األشــهر 
ــرب  ــدى الع ــال ل ــا القت ــرم فيه ــي يح ــة الت ــُرم األربع الُح
ويأمــن النــاس بعضهــم البعــض، ولكونــه الشــهر األول 
بعــد انقضــاء موســم الحــج وختــام مواســم األســواق 
عندهــم التــي تكثــر فــي أيــام الحــج ورجــوع النــاس إلــى 

ديارهــم.
ــر  ــع عم ــال: جم ــه ق ــيب أن ــن المس ــعيد ب ــن س ُروي ع
ــب  ــوم يُكت ــن أي ي ــألهم: م ــاس فس ــه الن ــي هللا عن رض
ــب كــرم هللا وجهــه:  ــي طال ــن أب ــي ب ــال عل ــخ؟ فق التاري
مــن يــوم هاجــر رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم 
وتــرك أرض الشــرك، ففعلــه عمــر رضــي هللا عنــه 

ــاه. وأرض
نعــم إنــه تاريــخ جديــر أن يخلـّـد. لقــد هاجــر المهاجــرون 

ــى المدينــة،  تاركين وراءهم كل شــيء، مــن مكــة إل
هللا  إلــى  مؤثريــن فاريــن  بدينهــم، 

تهــم  وشــائج عقيد علــى 
وذخائــر المــال، القربــى، 

ب  ســبا أ و

وقفات...
مع الهجرة النبوية!

صالح الدين )مومند(
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الصحبــة  ومــودات  والصبــا،  الطفولــة  وذكريــات  الحيــاة، 
والرفقــة، ناجيــن بعقيدتهــم وحدهــا، متخليــن عــن كل مــا 

. هــا عدا
وكانــوا بهــذه الهجــرة علــى هــذا النحــو، وعلــى هــذا االنســالخ 
ــزوج  ــل وال ــك األه ــي ذل ــا ف ــس، بم ــى النف ــز عل ــن كل عزي م
والولــد، المثــل الحــي الواقــع فــي األرض علــى تحقــق العقيــدة 
ــث ال  ــب، بحي ــى القل ــتيالئها عل ــة، واس ــا الكامل ــي صورته ف

تبقــى فيــه بقيــة لغيــر العقيــدة.
يقــول الســيد مصطفــى صــادق الرافعــي األديــب البــارع رحمــه 
ــى  ــل الرســول صل ــم: "انتق ــذا الحــدث العظي ــي شــأن ه هللا ف
ــا تنتقــل كأنمــا مــّر  ــى المدينــة وبــأت الدني هللا عليــه وســلم إل
علــى مركزهــا فحّركهــا وكانــت خطواتــه فــي هجرتــه تخــط فــي 
األرض، ومعانيهــا تخــط فــي التاريــخ، وكانــت المســافة بيــن 

مكــة والمدينــة، ومعناهــا بيــن المشــرق والمغــرب.
ــة يعــرض  ــي مك ــه وســلم ف ــى هللا علي ــد كان الرســول صل  لق
اإلســالم علــى العــرب كمــا يعــرض الذهــب علــى المتوحشــين 
يرونــه بريقــاً وشــعاعاً ثــم ال قيمــة لــه، ومــا بهــم حاجــة إليــه 
ــه  ــوغ بدعوت ــاء والبل ــة الحمق ــي المحــادة والمخالف ــوا ف وكان
مبلــغ األوهــام واألســاطير... وأوذي رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم، وُكــذب وأهيــن وُرجــف بــه الــوادي يخطــو فيــه 
علــى زالزل تتقلــب، ونابــذه قومــه وتذامــروا فيــه وحــّض 
ــاس وتركــوه  ــه عامــة الن ــه وانصفــق عن بعضهــم بعضــاً علي
إال مــن حفــظ هللا منهــم، فأصيــب كبيــراً باليُتــم مــن قومــه كمــا 
ــى هللا  ــي صل ــث النب ــه، ولب ــن أبوي ــم م ــراً باليت ــب صغي أُصي
عليــه وســلم ثــالث عشــرة ســنة ال يبغيــه قومــه إال شــراً علــى 

أنــه دائــب يطلــب ثــم اليجــد ويخفــق ثــم اليعتريــه اليــأس. 
ــش  ــه قري ــن كلمت ــه حي ــث إلي ــب بع ــا طال ــه أب ــوا: إن عم  قال
فقــال لــه: يــا ابــن اخــي! إن قومــك قــد جاؤنــي فقالــوا لــي كــذا 
وكــذا فابــق علــي وعلــى نفســك والتحّملنــي مــن األمــر مــا ال 
أطيــق، فظــّن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــد بــدأ 
ــف عــن  ــد ضع ــه ق ــه ومســلّمه وأن ــه خاذل ــدأ وأن ــا ب ــه م لعم
ــوا الشــمس  ــو وضع ــاه! ل ــال: ياعم ــه فق ــام مع ــه والقي نصرت
ــرك هــذا األمــر  ــى أن أت ــي والقمــر فــي يســاري عل فــي يمين

حتــى يظهــره هللا أو أهلــك فيــه مــا تركتــه ثــم اســتعبر 
ــه وســلم فبكــى. ــى هللا علي صل

يــا دمــوع النبــوة! لقــد أثبــَت أن النفــس 
ــا  ــزى عــن شــيء منه ــن تتع ــة ل العظيم
ــاً مــا كان. ثــم  بشــيء مــن غيرهــا كائن
بــدأ اإلســالم فــي رجــل وامــرأة وغــالم 
ثــم زاد حــراً وعبــداً، أليســت هــذه 
الخمــس هــي كل أطــوار البشــرية 

فــي  مخلوقــة  وجودهــا،  فــي 
فههنــا  والطبيعــة،  اإلنســانية 

ــع القصيــدة وأول الرمــز  مطل
فــي شــعر التاريــخ".
المؤرخــون  يقــول 
الهجــرة  عــن 

النبويــة: إن رســول هللا دعــا النــاس إلــى ديــن التوحيــد وصعــد 
ــتد  ــده، واش ــل ج ــه، وأقب ــمي طرف ــره، وس ــال أم ــه، وع نجم
عضــده رويــداً رويــداً ولمــا علمــت قريــش بإســالم فريــق 
مــن أهــل يثــرب، اشــتد أذاهــا للمؤمنيــن بمكــة، فأمرهــم 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بالهجــرة إلــى المدينــة فهاجــروا 

 . مســتخفين
ولمــا كثُــر أنصــار رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بيثــرب، 
أمــر هللاُ المســملين بالهجــرة إليهــا فخرجــوا أرســاالً، ثــم هاجر 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــن مكــة محــّل والدتــه مــع أبــي 
بكــر الصّديــق بعــد أن أقــام فــي مّكــة منــذ البعثــة ثــالث عشــرة 
ســنة يدعــو إلــى التوحيــد ونبــذ الشــرك ولــم تكــن هجــرة النبي 
ــاً فــي الُشــهرة والجــاه والســلطان  صلــى هللا عليــه وســلم حبّ
فقــد ذهــب إليــه أشــراف مّكــة وقالــوا لــه: إن كنــت تريــُد بمــا 
ــا  ــون أكثَرن ــى تك ــا حت ــن أموالن ــك م ــا ل ــاالً جمعن ــه م ــَت ب جئ
مــاالً، وإن كنــَت تريــُد ُمْلــكاً ملّكنــاَك إيـّـاه، ولكــنَّ النبــي العظيــم 

أســمى وأشــرف مــن أن يكــون مقصــوده الدنيــا.
 وبعــد بيعــة العقبــة الثانيــة أيقنــت قريــش أن المســلمين 
ــي دار  ــرى ف ــرة كب ــدت مؤام ــة فعق ــي عــزة ومنع ــة ف بالمدين
النــدوة؛ للتفكيــر فــي القضــاء علــى الرســول صلــى هللا عليــه 
وســلم نفســه، فاســتقر رأيهــم علــى أن يتخيــروا مــن كل قبيلــة 
منهــم فتــًى جلــداً فيقتلــوا الرســول صلــى هللا عليــه وســلم 
جميعــاً فيتفــرق دمــه فــي القبائــل، وال يقــدر بنــو عبــد منــاف 

جميعــاً  حربهــم  وهكــذا علــى  بالديــة،  فيرضــوا 
رســول هللا صلــى هللا عليــه اجتمــع هــؤالء علــى بــاب 
الهجــرة  ليلــة  فــأذن وســلم  خروجــه  ينتظــرون 

فهاجــر فــي شــهر ربيــع هللا لرســوله بالهجــرة 
ثــالث  بعــد  ــه األول  ــن مبعث عشــرة ســنة م
عليــه  هللا  وســلم.صلــى 
أم  عائشــة  حبيبــة عــن  المؤمنيــن، 

هللا،  أبــي رســول  خليفتــه  وبنــت 
هللا  -رضــي  عنهمــا- قالــت: لــم بكــر 
ــط  ــواي ق ــل أب يدينــان أعق وهمــا  إال 

يمــّر  ولــم  يأتينــا الديــن،  إال  يــوم  علينــا 
رســول  عليــه فيهــا  هللا  صلــى  هللا 

ســلم  طرفــي النهــار بكــرة و
وقالــت  وعشــية. 
-رضــي هللا عنهــا- 
هللا  صلــى  النبــي  إن 
قــال  وســلم  عليــه 
ــي  ــلين: إن ــاً للمس يوم
أريــت دار هجرتكــم 
بيــن  نخــل  ذات 
وهمــا  البتيــن، 
الحرتــان. فهاجر 
قبــل  هاجــر  مــن 
وتجهــز  المدينــة، 
فقــال  بكــر  أبــو 
هللا  رســول  لــه 
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وســلم-:  عليــه  هللا  -صلــى 
علــى رســلك، فإنــي أرجــو أن 
ــر:  ــو بك ــال أب ــي، فق ــؤذن ل ي
وهــل ترجــو ذلــك بأبــي أنــت؟ 
ــر  ــو بك ــس أب ــم. فحب ــال: نع ق

نفســه علــى رســول هللا -صلــى هللا عليــه 
وســلم- ليصحبــه، وعلــف راحلتيــن كانتــا 

عنــده ورق الســمر وهــو الخبــط أربعة أشــهر.
ــا  ــا-: فجهزن ــن -رضــي هللا عنه ــت أم المؤمني وقال

ــت  ــراب، فقطع ــي ج ــفرة ف ــا س ــا لهم ــاز، وصنعن ــث الجه أح
أســماء بنــت أبــي بكــر قطعــة مــن نطاقهــا، فربطــت بــه علــى 
فــم الجــراب. ثــم لحــق رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
ــام،  ــة أي ــه ثالث ــا في ــور، فاختفي ــل ث ــي جب ــار ف ــر بغ ــو بك وأب
ــون  ــوا يقف ــى كان ــه، حت ــن كل وج ــم م ــركون يطلبونه والمش
ــلم  ــه وس ــى هللا علي ــول هللا -صل ــه رس ــذي في ــار ال ــى الغ عل
ــر  ــو نظ ــول هللا، وهللا ل ــا رس ــر ي ــو بك ــول أب ــر، فيق ــو بك وأب
ــى هللا  ــول هللا -صل ــول رس ــا، فيق ــه ألبصرن ــى قدم ــم إل أحده
ــا. مــا ظنــك باثنيــن هللا  عليــه وســلم-: )ال تحــزن، إن هللا معن

ــا؟! ثالثهم
فلمــا ســمع بالهجــرة األنصــار جعلــوا يخرجــون كل يــوم إلــى 
"حــرة المدينــة" يســتقبلون رســول هللا - صلــى هللا عليــه 
وســلم - حتــى يردهــم حــر الظهيــرة، فــكان اليــوم الــذي قــدم 
فيــه رســول هللا –صلــى هللا عليــه وســلم– هــو أنــور يــوم 
وأشــرفه فاجتمعــوا إلــى رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم 
- محيطيــن بــه متقلديــن ســيوفهم، وخــرج النســاء والصبيــان 
ــه  ــى هللا علي ــول هللا - صل ــة رس ــام ناق ــذ بزم ــد يأخ وكل واح
ــا  ــول دعوه ــو يق ــده، وه ــه عن ــون نزول ــد أن يك وســلم - يري
فإنهــا مأمــورة، ودخــل النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قبــاء يوم 
اإلثنيــن 12 ربيــع األول ســنة 14 مــن البعثــة الموافــق9-21-
622م فــي وقــت الظهيــرة وأّســس المســجد الــذي أســس علــى 
ــم  ــه وســلم، ث ــى هللا علي ــه رســول هللا صل ــى في التقــوى وصل
ــد  ــى بركــت عن ــاس حت ــه الن ــه فســار يمشــي مع ركــب راحلت
مســجد الرســول صلــى هللا عليــه وســلم، وكان ملــكاً لغالميــن 
يتيميــن، وكان مربــداً لتمــر فابتاعــه منهمــا، ثــم بنــاه مســجداً 
وكان أول عمــل قــام بــه الرســول صلــى هللا عليــه وســلم، 
للدولــة اإلســالمية ولقــد كانــت  الهامــة  أقــام األســس  أن 
هــذه األســس ممثلــة فــي بنــاء المســجد، والمؤاخــاة بيــن 
ــة  ــة، وكتاب ــلمين عام ــة والمس ــار خاص ــن واألنص المهاجري
وثيقــة )دســتور( حــّددت نظــام حيــاة المســلمين فيمــا بينهــم، 
وأوضحــت عالقتهــم مــع غيرهــم بصــورة عامــة واليهــود 

بصــورة خاصــة.
يقــول ابــن القيــم رحمــه هللا: وصــل رســول هللا إلــى المدينــة 
وفيهــا المهاجــرون واألنصــار، ليــس فيهــم مــن آمــن برغبــة 
دنيويــة وال برهبــة، ثــم أُِذن لــه فــي الجهــاد، ثــم أُِمــر بــه ولــم 
يــزل قائمــاً بأمــر هللا علــى أكمــل طريقــة واأتّمهــا مــن الصــدق 
والعــدل والوفــاء حتــى ظهرت الدعــوة في جميــع أرض العرب 
التــي كانــت مملــوءة مــن عبــادة األوثــان ومــن أخبــار الكهــان 
وســفك الدمــاء المحرمــة وقطيعــة األرحــام، ال يعرفــون آخــرة 

 ، اً د معــا ال و
ــم  ــاروا أعل فص

األرض  أهــل 
وأدينهــم وأعدلهــم وأفضلهــم حتــى 

إن النصــارى لّمــا رأوهــم حيــن 
كان  مــا  قالــوا  الشــام  قدمــوا 
الذيــن صحبــوا المســيح بأفضــل 

مــن هــؤالء. 
العالقــة  النبويــة أسســت  الهجــرة 

والمهاجريــن،  األنصــار  بيــن  الجميلــة 
إخوانهــم  المهاجــرون علــى  نــزل  فقــد 

ــان  ــدار واإليم ــوأوا ال ــن تب ــار، الذي األنص
مــن قبلهــم، فاســتقبلوهم فــي دورهــم وفــي 

قلوبهــم، وفــي أموالهــم. وتســابقوا إلــى إيوائهــم، 
وتنافســوا فيهــم حتــى لــم ينــزل مهاجــري فــي دار 
أنصــاري إال بقرعــة، إذ كان عــدد المهاجريــن أقل 

مــن عــدد الراغبيــن فــي إيوائهــم من األنصــار، وشــاركوهم كل 
شــيء عــن رضــى نفــس، وطيــب خاطــر، وفــرح حقيقــي مبــّرأ 
مــن الشــح الفطــري، كمــا هــو مبــّرأ مــن الخيــالء والمــراءة!

ــن رجــال مــن  ــه وســلم[ بي ــى هللا علي وآخــى رســول هللا ]صل
ــة  ــاء صل ــذا اإلخ ــن األنصــار. وكان ه ــال م ــن ورج المهاجري
فريــدة فــي تاريــخ التكافــل بيــن أصحــاب العقائــد، وقــام هــذا 
اإلخــاء مقــام أخــوة الــدم، فــكان يشــمل التــوارث وااللتزامــات 

األخــرى الناشــئة عــن وشــيجة النســب كالديــات وغيرهــا. 
حتــى أسســت العالقــة الجميلــة بيــن بني البشــر كافة، فتشــكلت 
عالقــة متينــة أساســها وحــدة العقيــدة ووحــدة المصيــر بيــن 
جميــع المؤمنيــن، فلــم يــزل رســول هللا قائمــاً بأمــر هللا الــذي 
أنــزل إليــه يدعــو النــاس إلــى توحيــد الــرب عــز وجــل، 
ويحذرهــم عقوبــات الشــرك، ويجادلهــم بنــور البرهــان وآيــات 
القــرآن، صابــراً علــى األذى، محتمــالً للمكــروه. وقــد ألهــم هللا 
ــه أنــه مظهــر دينــه ومعــز تمكينــه وعاصمــه ومســتخلفه  نبي
فــي األرض، فليــس يثنيــه ريــب وال يلويــه هيــب، افتــرض هللا 
عليــه قتــال الكفــرة، وأمــره أن يجــرد الســيف لهــم وهــم فــي 
عصابــة يســيرة وعــدة قليلــة مســتضعفين مســتذلين، يخافــون 
أن يتخطّفهــم العــرب وتداعــى عليهــم األمــم وتســتحملهم 
الحــروب، فآواهــم فــي كنفــه، وأيدهــم بنصــره وجنــوده مــن 
ــق  ــن الح ــدى ودي ــذي أرســل رســوله باله ــو ال ــة. )ه المالئك
ــدق هللا  ــهيداً(. ص ــاهلل ش ــى ب ــه وكف ــن كل ــى الدي ــره عل ليظه

العظيــم.



مجلة الصمود  -  العدد 127     |     محرم 1438هـ  -  أكتوبر 2016م 36

)أحد مشاهير العباد وأكابر الزهاد( - الحلقة 2 -

إبراهيم بن أدهم البلخي رحمه اهلل

أبوسعيد راشد

من أخباره:
ذات يــوم كان مــع إبراهيــم بــن أدهــم بعــض أصحابــه فمكثــوا 
ــم:  ــه إبراهي ــال ل ــه، فق ــم شــئ يأكلون ــم يحصــل له شــهرين ل
ادخــل إلــى هــذه الغيضــة - وكان ذلــك فــي يــوٍم شــاٍت - قــال: 
فدخلــت فوجــدت شــجرة عليهــا خــوخ كثيــر، فمــألت منــه 

ــت: خــوخ. ــال: مــا معــك؟ قل ــم خرجــت، فق ــي ث جراب
فقــال: يــا ضعيــف اليقيــن! لــو صبــرت لوجــدت رطبــاً جنيــاً، 

كمــا رزقــت مريــم بنــت عمــران.
ــإذا  ــن، ف ــى ركعتي ــه الجــوع، فصل ــه بعــض أصحاب وشــكا إلي
حولــه دنانيــر كثيــرة، فقــال لصاحبــه: خــذ منهــا دينــاراً، 

ــاً. ــه طعام ــم ب ــترى له ــذه واش فأخ

وذكــروا أنــه مــّر مــع رفقــة، فــإذا األســد علــى الطريــق، فتقــدم 
إليــه إبراهيــم بــن أدهــم فقــال لــه: يــا قســورة إن كنــت أمــرت 
فينــا بشــيء فامــِض لمــا أمــرت بــه، وإال فعــودك علــى بدئــك.
ــا  ــل علين ــم أقب ــه. ث ــرب بذنب ــاً يض ــبع ذاهب ــى الس ــوا: فول قال
إبراهيــم فقــال: قولــوا: اللهــم راعنــا بعينــك التــي ال تنــام، 

ــا، وال  ــك علين ــا بقدرت ــرام، وارحمن ــذي ال ي ــك ال ــا بكنف واكنفن
ــا هللا. ــا هللا، ي ــا هللا، ي ــا ي ــت رجاؤن ــك وأن نهل

ــا  ــمعتها فم ــذ س ــا من ــت أقوله ــا زل ــم: فم ــن تمي ــف ب ــال خل ق
ــره. ــص وال غي ــي ل ــرض ل ع

وقد روي لهذا شواهد من وجوه أخر.

ــه  ــق فأخذت ــدس فمــر بطري ــت المق ــن أدهــم مــن بي وخــرج اب
ــم. ــال: نع ــد؟ ق ــت عب ــوا: أن ــق فقال ــي الطري المســلحة ف

قالوا: آبق؟ قال: نعم.
فسجنوه.

فبلــغ أهــل بيــت المقــدس خبــره، فجــاؤوا برمتهــم إلــى نائــب 
ــا  ــال: م ــن أدهــم؟ ق ــم ب ــوا: عــالم ســجنت إبراهي ــة فقال طبري

ســجنته.
قالوا: بلى، هو في سجنك.

فاستحضره فقال: عالم ُسجنت.
فقــال: ســل المســلحة، قالــوا: أنــت عبــد؟ قلــت: نعــم وأنــا عبــد 

هللا.
قالوا: آبق؟ قلت: نعم وأنا عبد آبق من ذنوبي.

فخلى سبيله.

ــدم  ــة، فتق ــة فجــاءه أســد ثالث ــي ذات ليل ــه كان يصل وُروي أن
إليــه أحدهــم، فشــم ثيابــه ثــم ذهــب فربــض قريبــاً منــه، 
وجــاء الثانــي ففعــل مثــل ذلــك، وجــاء الثالــث ففعــل مثــل 
ذلــك، واســتمر إبراهيــم فــي صالتــه، فلمــا كان وقــت الســحر 
ــوا،  ــوا، وإال فانصرف ــم بشــيء فهلّم ــم أمرت ــم: إن كنت ــال له ق

فانصرفــوا.

أعالم بالد األفغان

نكمــل فــي هــذه الحلقــة مــا بدأنــاه فــي الحلقة 
الســابقة مــن الحديــث عــن علــم مــن أعــالم 
ــي  ــم البلخ ــن أده ــم ب ــان؛ إبراهي ــالد األفغ ب
)رحمــه هللا(، وفيهــا شــيء مــن أخبــاره 

ــه. ــه ووفات ومواعظ
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جبــالً  مــرة  وصعــد 
ــو  ــال لهــم: ل ــه جماعــة فق ــة ومع بمك

أن وليــاً مــن أوليــاء هللا قــال لجبــل زل لــزال.
فتحــرك الجبــل تحتــه فوكــزه برجلــه وقــال: اســكن فإنمــا 

ضربــُت مثــالً ألصحابــي.
وكان الجبل أبا قبيس.

ــّف  ــكان، فل ــن كل م ــوج م ــم الم ــفينة فأخذه ــرة س ــب م ورك
إبراهيــم رأســه بكســائه واضطجــع، وعــّج أصحــاب الســفينة 
بالضجيــج والدعــاء، وأيقظــوه وقالــوا: أال تــرى مــا نحــن فيــه 
ــال: ليــس هــذه شــدة، وإنمــا الشــدة الحاجــة  مــن الشــدة؟ فق

ــى النــاس. إل
ثم قال: اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك.

فصار البحر كأنه قدح زيت.
وكان قــد طالبــه صاحــب الســفينة بأجــرة حملــه ديناريــن وألــّح 
عليــه، فقــال لــه: اذهــب معــي حتــى أعطيــك ديناريــك، فأتــى 
بــه إلــى جزيــرة فــي البحــر فتوضــأ إبراهيــم وصلــى ركعتيــن 
ودعــا، وإذا مــا حولــه قــد ملــئ دنانيــر، فقــال لــه: خــذ حقــك 

وال تــزد وال تذكــر هــذا ألحــد.

ــى مســجد  ــم إل ــا وإبراهي ــُت أن ــة المرعشــي: أوي ــال حذيف وق
ــأكل فيهــا  ــم ن ــام ل ــا أي خــراب بالكوفــة، وكان قــد مضــى علين

ــع. ــك جائ ــي: كأن ــال ل شــيئاً، فق
قلت: نعم.

فأخذ رقعة فكتب فيها:
ــال،  ــكل ح ــه ب ــت المقصــود إلي ــم. أن ــن الرحي بســم هللا الرحم

ــى. ــكل معن ــه ب المشــار إلي
أنا حامــد أنا ذاكـــر أنا شاكـــر

أنا جائـــع أنا حاسر أنا عاري
هي ستة وأنا الضمين لنصفها

فكن الضمين لنصفها يا بـاري
مدحي لغيرك وهج نار خضتها

فأجز عبيدك من دخول النــار

ــر هللا  ــك بغي ــق قلب ــي: اخــرج بهــذه الرقعــة وال تعل ــال ل ــم ق ث
ــاه. ــة ألول رجــل تلق ــذه الرقع ــع ه ــى، وادف ســبحانه وتعال

فخرجــُت، فــإذا رجــل علــى بغلــة، فدفعتُهــا إليــه، فلمــا قرأهــا 
بكــى ودفــع إلــي ســتمائة دينــار وانصــرف، فســألت رجــالً: من 

هــذا 
ي  لــذ ا

علــى البغلــة؟ 
ــوا: هــو رجــل  فقال

نصرانــي.
فأخبرتــه  إبراهيــم  فجئــت 

فيســلم. يجــيُء  اآلن  فقــال: 
ــّب  ــى جــاء فأك ــب حت ــر قري ــا كان غي فم

ــلم. ــم وأس ــى رأس إبراهي عل

وقــال: مــررت فــي بعــض الجبــال، فــإذا حجــر مكتــوب 
عليــه بالعربيــة: 
كل حي وإن بــقــي

فمن العيش يستقــي
فاعمل اليوم واجتهـد

واحذر الموت يا شقي

ــر  ــي، إذا برجــل أشــعر أغب ــرأ وأبك ــف أق ــا واق ــا أن ــال: فبين ق
عليــه مدرعــة مــن شــعر فســلم وقــال: مــّم تبكــي؟ فقلــت: مــن 

هــذا.
فأخــذ بيــدي ومضــى غيــر بعيــد، فــإذا بصخــرة عظيمــة مثــل 

المحــراب، فقــال: اقــرأ وابــِك وال تقصــر.
وقام هو يصلي فإذا في أعاله نقش بين عربي:

ال تبغين جاهاً وجاهك ساقط عند المليك وكن لجاهك مصلحاً

وفي الجانب اآلخر نقش بين عربي:
من لم يثق بالقضاء والقدر

القى هموما كثيرة الضــرر

وفي الجانب األيسر منه نقش بين عربي:
ما أزيـــن التقى وما أقبــح الخنـــا

وكل مأخوذ بما جنا وعند هللا الجزا

ــا  ــر: إنم ــذراع أو أكث ــوق األرض ب ــراب ف ــفل المح ــي أس وف
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ز  لفــو ا
والغنــى فــي تقــى هللا والعمــل.

، فــإذا  قــال: فلمــا فرغــت مــن القــراءة، التفــتُّ
ليــس الرجــل هنــاك، فمــا أدري انصــرف أم حجــب 

. عني

مواعظ:
قــال الحافــظ أبــو بكــر الخطيــب: أخبرنــا القاضــي أبــو محمــد 
ــترابادي  ــن االس ــن زامي ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــن ب الحس
قــال: أنبــأ عبــد هللا بــن محمــد الحميــدي الشــيرازي، أنبــأ 
القاضــي أحمــد بــن خــرزاد االهــوازي، حدثنــي علــي بــن 
محمــد القصــوي، حدثنــي أحمــد بــن محمــد الحلبــي، ســمعت 
ــي  ــارث الحاف ــن الح ــر ب ــمعت بش ــول: س ــقطي يق ــريا الس س
يقــول: قــال إبراهيــم بــن أدهــم: وقفــت علــى راهــب فأشــرف 

ــول: ــي. فأنشــأ يق ــه: عظن ــت ل ــي فقل عل
ُخْذ عن الناِس جانبًا كن بعدوك راهبا
ــنِْي قد أََرانِْي العجائبـــا إنَّ دهًرا أَظَلَـّ
قَلِِّب الناَس كيَف ِشْئَت تَِجْدُهْم َعقَاِربًا

قــال بشــر: فقلــت إلبراهيــم: هــذه موعظــة الراهــب لــك، 
فعظنــي أنــت. فأنشــأ يقــول: 

ْش ِمَن اإلخواِن ال تبِغ ُمْونًِسا تََوحَّ
وال تَتَِّخْذ ِخاّلً وال تَْبِغ صاحبا

وُكْن سامري الفعل من نسل آدم
وكن أوحديا ما قدرَت ُمَجانِبًا

فقد فََسَد اإلخواُن والحب واإلخا
فلسَت ترى إال مذوقا وكاذبا

فقلُت: ولوال أن يُقال: مدهده وتنكر
حاالتي لقد صرُت راهبًا

قــال ســري: فقلــت لبشــر: هــذه موعظــة إبراهيــم لــك فعظنــي 
أنــت، فقــال: عليــك بالخمــول ولــزوم بيتــك.

فقلــت بلغنــي عــن الحســن أنــه قــال: لــوال الليــل ومالقــاة 
. اإلخــوان مــا باليــت متــى ِمــتُّ

فأنشأ بشر يقول:
يا من يَُسرُّ بُِرؤيِة اإلخوان

مهال أَِمْنَت مكايَد الشيطان
خلت القلوب من المعاد وذكره

وتشاغلوا بالحرص والخسران
صارت مجالس من ترى وحديثهم

في هتك مستور وموت ِجنان

قال الحلبي فقلت لسري: هذه موعظة بشر فعظني أنت.
فقال: عليك باالخمال. فقلت: أحب ذاك. فأنشأ يقول:

يا من يروم بزعمه إخماال

إن 
كان 

حقا فاستعد 
خصاال

ترك المجالس 
والتذاكر يا أخي

واجعل خروجك للصالة خيال
بل كن بها حيا كأنك ميت

ال يرتجى منه القريب وصاال

قلــت  القصــري:  محمــد  بــن  علــي  قــال 
للحلبــي: هــذه موعظــة ســري لــك، فعظنــي 

أنــت.
فقــال: يــا أخــي أحــب األعمــال إلــى هللا مــا صعــد إليــه 

ــا يحبــك  ــا، فازهــد فــي الدني مــن قلــب زاهــد فــي الدني
هللا.

ثم أنشأ يقول:
أنت في دار شتــــات فتأهب لشتــاتـك

واجعل الدنيا كيوم صمتَه عن شهواتك
واجعل الفطر إذا ما صمتَه يوم وفـــاتك

ــك،  ــي ل ــة الحلب ــذه موعظ ــي: ه ــت لعل ــرزاد فقل ــن خ ــال اب ق
ــت. ــي أن فعطن

فقــال لــي: احفــظ وقتــك، واســُخ بنفســك هلل عــز وجــل، وانــزع 
قيمــة األشــياء مــن قلبــك، يصفــو لــك بذلــك ســرك ويذكــو بــه 

ذكــرك. ثــم أنشــدني: 
حياتك أنفاس تعد فكلما مضى

نفس منها انتقصَت به جزءا
فتصبح في نقص وتمسي بمثله

وما لك معقول تحس به رزءا
يميتك ما يحييك في كل ساعة

ويحدوك حاد ما يزيد بك الهزءا

قال أبو محمد قلُت ألحمد: هذه موعظة علي لك، فعظني.
فقــال: يــا أخــي عليــك بلــزوم الطاعــة وإيــاك أن تفــارق بــاب 
القناعــة، وأصلــح مثــواك، وال تؤثــر هــواك، وال تبــع آخرتــك 
بدنيــاك، واشــتغل بمــا يعنيــك بتــرك مــا ال يعنيــك. ثــم أنشــدني:

ندمت على ما كان مني ندامة
ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم

فخافوا لكيما تأمنوا بعد موتكم
ستلقون ربا عادال ليس يظلم

فليس لمغرور بدنياه زاجر
سيندم إن زلت به النعل فاعلموا
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زاميــن:  ابــن  قــال 
فقلــت ألبــي محمــد: هــذه موعظــة 

أنــت. فعظنــي  لــك،  أحمــد 
ــد  ــزل العبي ــك هللا أن هللا عــز وجــل ين ــم رحم ــال: اعل فق

حيــث نزلــت قلوبهــم بهمومهــا، فانظــر أن ينــزل قلبــك، 
ــى حســب مــا  ــوب عل ــرب مــن القل ــم أن هللا ســبحانه يق واعل
تقــرب منــه. وتقــرب منــه علــى حســب مــا قــرب إليهــا. فانظــر 

ــك. وأنشــدني: ــب مــن قلب مــن القري
قلوب رجال في الحجاب نزول

وأرواحهم فيما هناك حلول
تروح نعيم األنس في عز قربه

بأفراد توحيد الجليل تحول
لهم بفناء القرب من محض بره

عوائد بذل خطبهن جليل

ــدي  ــن: هــذه موعظــة الحمي ــن زامي ــت الب ــال الخطيــب: فقل ق
لــك، فعظنــي أنــت.

ــر  ــك خي ــاره ل ــإن اختي ــه وال تتهمــه ف ــق ب ــق هللا وث ــال: ات فق
ــارك لنفســك. وأنشــدني: ــن اختي م

اتخذ هللا صاحـــبا وَدِع النـاَس جــانــبا
جرب الناس كيف ِشْئـَت تجدهم عقاربا

قــال أبــو الفــرج غيــث الصــوري: فقلــت للخطيــب: هــذه 
موعظــة ابــن زاميــن لــك، فعظنــي أنــت.

فقــال: احــذر نفســك التــي هــي أعــدى أعدائــك أن تتابعهــا على 
هواهــا، فــذاك أعضــل دائــك، واستشــرف الخــوف مــن هللا 
تعالــى بخالفهــا، وكــرر علــى قلبــك ذكــر نعوتهــا وأوصافهــا، 
ــا  ــن أطاعه ــْوِرَدةُ م ــاء واْلُم ــوء والفحش ــارة بالس ــا األم فإنه
مــوارد العطــب والبــالء، واعمــد فــي جميــع أمــورك إلــى 
ــبيل هللا،  ــن س ــك ع ــوى فيضل ــع اله ــدق، وال تتب ــري الص تح
وقــد ضمــن هللا لمــن خالــف هــواه أن يجعــل جنــة الخلــد قــراره 

ومــأواه، ثــم أنشــد لنفســه:
إن كنت تبغي الرشاد محضا

في أمر دنياك والمعاد
فخالف النفس في هواها

إن الهوى جامع الفساد

وفاته وموضعه األخیر:

قــال 
بــن  ا

 : كر عســا
أن  المحفــوظ 

إبراهيــم بــن أدهــم توفــي 
ــة. ــتين ومائ ــن وس ــنة ثنتي س

وقــال غيــره: إحــدى وســتين وقيــل 
ســنة ثــالث. والصحيــح مــا قالــه ابــن 

عســاكر وهللا أعلــم.
ــوب  ــة )25 جن ــة جبل ــي مدين ــي ف ــه توف ــروا أن وذك

ــاحل  ــى س ــروت، عل ــة وبي ــن أنطاكي ــة، بي ــظ الالذقي محاف
ــة  ــالء ليل ــى الخ ــب إل ــه ذه ــط، وأن ــو مراب ــروم( وه ــر ال بح
مــات نحــواً مــن عشــرين مــرة، وفــي كل مــرة يجــدد الوضــوء 
بعــد هــذا، وكان بــه البطــن، فلمــا كانــت غشــية المــوت قــال: 
ــو  ــات وه ــه، فم ــض علي ــروه فقب ــي، فأوت ــي قوس ــروا ل أوت
قابــض عليــه يريــد الرمــي بــه إلــى العــدو. رحمــه هللا وأكــرم 

ــواه. مث
وقد قال أبو سعيد بن األعرابي: حدثنا محمد بن علي بن يزيد 

الصائغ قال: سمعت الشافعي يقول: كان سفيان معجبا به:
أجاعتهم الدنيا فخافوا ولم يزل

كذلك ذو التقوى عن العيش ملجما
أولئك أصحابي وأهل مودتي

فصلى عليهم ذو الجالل وسلما
فما ضر ذا التقوى نصال أَِسنٍَّة

وما زال ذو التقوى أعز وأكرما
وما زالت التقوى تريك على الفتى

إذا محض التقوى من العز ميسما

ــم،  ــن أده ــم ب ــن إبراهي ــاب األدب ع ــي كت ــاري ف وروى البخ
وأخــرج الترمــذي فــي جامعــه حديثــاً معلقــاً فــي المســح علــى 

ــن. الخفي
وهللا سبحانه أعلم.

)البداية والنهاية: 10/ 558 – 569(
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■ مروحية يف والية غور.
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ــم ــّووا صفك ــالم س ــة اإلس ــا فتي ي

صونــوا كما صان الحمى أجداُدكم

أمــة أنّــا  األعــداء  وليعلــم 

أمــة بأنّــا  الدنيــا  ولتشــهد 

ســنحطم األغــالل عــن أعناقنــا

ونقيــم صــرح العــدل بيــن ربوعنــا

وضعيــة مناهجــاً  نريــد  لســنا 

فيــه التحــرر والتقــدم والهــدى

تتدرعــوا ال  هللا  ديــن  وبغيــر 

ســيروا علــى آثارهــم وتتبّعــوا

تتزعــزع التهديــد ال  بعواصــف 

بسوى الزعامة في الورى ال تقنع

ونمنــع الفســاد  تيّــار  ونصــدُّ 

حتــى يطيــب مصيفنــا والمربَــع

وأرفــع أعــز  الســامي  قرآننــا 

وإلــى الخلــود هو الطريــق المهيَُع

فتية الإسالم
الشاعر: وليد األعظمي رحمه هللا




